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RESUMO 
 

FRANCISCO, J.C.S.  Resistência à propagação dúctil de trincas em aço API 5L X70 com 
teor de nióbio modificado.  2015.  219p.  Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de São 
Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015. 

 

Aplicações de alto desempenho, como as de dutos utilizados no transporte de derivados 

de petróleo, exigem materiais com uma combinação excepcional de propriedades mecânicas, 

dentre as quais, elevada resistência mecânica, tenacidade e resistência à fadiga. O aço API 5L 

X70 com adição de nióbio apresenta-se, quando comparado com o API 5L X70 padrão, como 

sendo uma opção para a melhora em seu processo de fabricação, sendo sua composição química 

diferenciada, devido a um maior teor de nióbio. A Arcelor Mittal Tubarão tem mostrado 

interesse em fabricar aços API X70/X80, sem a adição de V e com adições de Nb acima do 

recomendado pela Petrobras. O objetivo principal deste trabalho é o estudo da resistência 

mecânica e de tenacidade à fratura de dois aços API 5L X70, com teores de Nb de 0,06 % e Nb 

de 0,09 % em peso, processados conforme processo HSM Arcelor Mittal Tubarão. Para o 

atendimento deste objetivo, serão executadas a caracterização microestrutural conforme norma 

ASTM E3, ensaios de tração conforme ASTM E8M e ensaios de tenacidade à fratura conforme 

a norma ASTM E1820 com obtenção das curvas J-R’s. Foram retirados corpos de prova da 

região de material base, região da solda e zona termicamente afetada. A partir dos resultados 

obtidos observa-se que o processo de laminação controlada a quente da Arcelor Mittal, produziu 

microestruturas bastante similares para ambas as composições, produzindo parâmetros de 

resistência mecânica similares e que atenderam o especificado pela Norma API 5L X70, nível 

PSL2. As soldas se apresentaram, a partir de valores de dureza, ligeiramente superiores ao do 

metal base (overmatch), sendo o resultado de microestruturas bastante similares. Os ensaios 

para obtenção das curvas J-R foram capazes de apresentar resultados representativos da 

resistência à propagação dúctil de trinca, para as espessuras de tubos estudadas. Estes resultados 

indicaram elevada resistência a propagação dúctil de trinca em ambos os aços, sendo que, o MB 

do aço NNb apresentou resistência superior ao ANb. O MS apresentou curvas J-R bem 

inferiores às do MB e ZTA. Estas diferenças foram atribuídas a composição microestrutural de 

cada região. 

 

Palavras – chave: AÇO API 5L X70. Curvas J-R. Espécimes SE(B). Nióbio. Tenacidade 

à fratura. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

FRANCISCO, J.C.S.  Resistance to ductile crack propagation of API 5L X70 steel modified 
with Nb content.  2015.  219p.  Thesis (PhD) – Escola de Engenharia de São Carlos, 
Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015. 

 

High performance applications such as pipelines used to transport oil products require 

materials with an exceptional combination of mechanical properties, such as high mechanical 

strength, toughness and fatigue resistance. The API 5L X70 steel with enhanced niobium as an 

option to the production of this type of HSLA steel. Arcelor Mittal, Tubarão/Brazil has great 

interest in producing API 5L X70/X80 steels, without V and with Nb content above the 

recommended by Petrobras. Thus, the main objective of this thesis is the study of the 

mechanical strength and fracture toughness of API 5L X70 steel with Nb content of 0.06% Nb 

and 0.09% by weight processed as HSM Arcelor Mittal Tubarão process. To meet this goal, 

microstructural characterization following the ASTM E3, tensile tests following the ASTM 

E8M and Elastic Plastic Fracture toughness testing, according to ASTM E1820, were carried 

out. Specimens were taken from the base material region, weld bead and heat affected zone. 

From the results obtained it was observed that the controlled hot rolling process from 

ArcelorMittal, produced very similar microstructures for both compositions, as a consequence 

similar mechanical resistance and both met the criteria specified by the API Standard 5L X70, 

PSL2 level. The produced girth welds presented hardness values slightly higher than those from 

the base metal (overmatch), and resulted in very similar microstructures. The fracture toughness 

tests were able to provide valid JR curves that are representative results of resistance to ductile 

crack propagation for this pipe thickness. Both steels presented resistance to ductile crack 

propagation, and that the MB of the NNB steel showed superior resistance to the ANb steel. 

MS showed the lowest J-R curves, while MB and ZTA presented similar behavior. These 

differences were attributed to microstructural composition of each region. 

 

 

 

Keywords: API 5L X70 STEEL. J-R Curves. Specimens SE(B). Niobium. Fracture 

Toughness. 
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INTRODUÇÃO 
 

O petróleo e gás natural, produzidos em águas profundas, deverão ocupar cada vez mais 

um lugar importante no abastecimento energético mundial. De fato, observa-se que a produção 

mundial de petróleo e de gás natural vem crescendo, acompanhando o consumo energético. 

Projeta-se que os hidrocarbonetos são e devem continuar sendo a principal fonte de energia 

usada no mundo nos próximos anos. A participação destes é estimada em 56% do abastecimento 

energético mundial para o ano 2020 (FURTADO, 1996). Neste contexto, os campos marítimos 

desempenham um papel cada vez mais importante na determinação do montante das reservas e 

da produção mundial de petróleo e gás natural, embora os hidrocarbonetos provenientes destas 

jazidas sejam de maior custo. 

A produção de petróleo e derivados está crescendo constantemente e os cuidados com seu 

transporte devem ser intensificados. O emprego de novas tecnologias para inspeção de dutos é 

indispensável para a ampliação e modernização dos aços empregados neste segmento. A 

legislação ambiental cada vez mais rigorosa, o envelhecimento natural dos dutos e os riscos 

operacionais inerentes à atividade levam a buscar soluções inovadoras para sua inspeção e 

monitoramento. Isto proporcionou o desenvolvimento científico aplicado, de diversas áreas da 

engenharia com a perspectiva de melhorar as propriedades dos dutos e/ou desenvolver técnicas 

de manutenção e prevenção de defeitos, devido ao alto risco inerente a estes fluidos 

transportados. Acompanhar em tempo real o crescimento de um defeito em regiões críticas de 

um duto e monitorar expansões e contrações localizadas em reparos de dutos, ainda são 

desafios, como também a inspeção de trincas à distância. A exploração de petróleo em águas 

profundas também contribui com desafios na área de inspeção, principalmente devido a 

complexidade geométrica dos dutos flexíveis e a espessura da parede dos dutos rígidos 

utilizados. Todo projeto de um componente mecânico, ou, mais amplamente, qualquer projeto 

de engenharia, requer para sua viabilidade, um vasto conhecimento das características, 

propriedades e comportamento dos materiais disponíveis. Essa normatização é fundamental 
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para que se estabeleça uma linguagem comum entre fornecedores e usuários dos materiais. 

O desafio tecnológico que é colocado para a indústria do petróleo encontra-se 

principalmente do lado do desenvolvimento de sistemas de produção que sejam adequados à 

valorização de jazidas localizadas em águas profundas, consistindo, portanto, em instalar 

sistemas de extração, condicionamento e transporte de petróleo e gás natural que sejam 

confiáveis e tenham custos competitivos (FURTADO, 1996). 

Dentro das várias estruturas cilíndricas utilizadas em plataformas de exploração de 

reservas submarinas destacam-se os “RISERS”. Estas estruturas cilíndricas ligam as 

plataformas de extração de petróleo ao leito oceânico, em seu interior circulando principalmente 

o óleo extraído, gases, água e detritos sólidos provenientes da perfuração do solo. 

Durante a operação, os dutos são frequentemente sujeitos a esforços dinâmicos de 

diversas origens, gerando tensões cíclicas, podendo ocorrer em diferentes fases da vida dessas 

estruturas e afetando o comportamento à fadiga das juntas soldadas. Ao longo do tempo tais 

tensões podem levar o material ao colapso através de processo de fadiga. 

O uso da metodologia da mecânica da fratura para a avaliação da tenacidade à fratura e o 

comportamento em fadiga de juntas soldadas de aços para dutos e “RISERS” vem ao longo do 

tempo se tornando uma ferramenta imprescindível na compreensão dos processos de fadiga, 

principalmente quando a fase de propagação da trinca é o fator mais importante, como no caso 

das juntas soldadas. 

 

1.1 Motivação 

 

As recentes descobertas dos campos localizados na chamada camada pré-sal colocam 

novos desafios para a indústria brasileira de petróleo e gás e representam um enorme potencial 

exploratório e que podem tornar o Brasil um dos maiores produtores mundiais de petróleo. A 

aceleração do desenvolvimento exige cada vez maior consumo de energia obtida do petróleo e 

do gás natural. Isto obriga a melhorar as propriedades dos materiais das tubulações dos 

oleodutos e gasodutos para incrementar o transporte dos recursos a menores custos e com maior 

confiabilidade. Entretanto, os desafios tecnológicos para a viabilização técnica e econômica do 

transporte destes recursos naturais são imensos e tem motivado, vigorosamente, vários 

desenvolvimentos ao seu redor, dentre eles; os sistemas eficientes na fabricação dos mesmos. 

A busca de uma maior competitividade tem levado a indústria a utilizar processo de 

fabricação com temperaturas cada vez mais elevadas, porém isto pode levar a um aumento 
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generalizado ou anormal do tamanho de grão austenítico, bastante deletério às propriedades 

mecânicas do material, sendo que a utilização de elementos formadores de precipitados é uma 

alternativa para minimizar este problema. Neste caso, a aplicação do nióbio como elemento de 

liga lhe confere melhoria de propriedades, especialmente nos aços de alta resistência e baixa 

liga. Na fabricação de tubos de grande espessura, há necessidade de uso de aços de alta 

resistência mecânica à tração, como por exemplo, os aços da série API 5L – X70 e X80 (limites 

de escoamento mínimo respectivos de 485 e 555 MPa). Especificações internacionais requerem 

elevadas propriedades de impacto para este aço e, naturalmente, também para as suas juntas 

soldadas. Estas exigências refletem não apenas a necessidade dos aços e das juntas soldadas 

possuírem uma temperatura de transição a mais baixa possível, mas também um elevado 

patamar superior de energia de impacto, particularmente em gasodutos, cujas elevadas tensões 

de serviço podem contribuir para a ocorrência de falha no modo dúctil de propagação de trincas. 

Os aços API, com características de elevada resistência, aliada à boa soldabilidade, baixo nível 

de inclusões e boa qualidade superficial, são especificados pela American Petroleum Institute 

(API), no caso a API-SPEC 5L 2007. O principal guia para a soldagem de tubulações é a norma 

API 1104, a qual fornece dados necessários à obtenção de juntas soldadas com boas qualidades. 

As juntas em tubulações são soldadas no campo e somente do lado externo. Como o tubo é fixo, 

a soldagem deve ser realizada em todas as posições. 

A Petrobras restringe o teor de Nióbio em 0,06% em porcentagem de peso, para a 

viabilização de teores acima destes níveis é necessário satisfazer alguns requisitos, por 

exemplo: no mínimo manter as propriedades mecânicas e verificar se há alguma influência 

negativa na solda proveniente do processamento do tubo e as realizadas no campo. 

Assim como se observa no contexto mundial, o Brasil vem sendo palco de crescente 

demanda por tubos utilizados na construção de polidutos (dutovias) de grande vazão nas últimas 

décadas, como consequência direta do crescimento contínuo da produção de petróleo e da maior 

utilização do gás natural na matriz energética nacional. Dentro deste cenário complexo, a 

análise dos citados dutos mediante: integridade estrutural, resistência mecânica, vida à fadiga e 

principalmente avaliação de criticidade de defeitos em juntas soldadas “girth welds” realizadas 

em igualdade de processo efetuado no campo, representam um elemento central à segurança e 

confiabilidade operacional cada vez mais elevadas em sistemas dutoviários objetivando a 

redução de custos, aumento da eficiência operacional, melhora nos processos de fabricação e o 

mais importante, a eliminação de acidentes; causadores de danos ambientais ou perigosos em 

áreas densamente urbanizadas. 

Deste modo o trabalho proposto apresenta uma panorâmica sobre os aços consumidos 
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pela indústria de tubos petrolíferos, analisando as propriedades mecânicas como fadiga e 

tenacidade à fratura dos mesmos, utilizando a Mecânica da Fratura Elasto-Plástica. 

A partir destas considerações pode-se definir os principais objetivos deste trabalho de tese 

como: 

METODOLOGIA 

(1) Fazer uma revisão bibliográfica do estado da arte sobre análises macro e micro 

estruturais, ensaios mecânicos de tração e conceitos Básicos da Mecânica da Fratura tendo em 

vista o desempenho e a aplicação desejados; 

(2) Complementar os estudos recentes sobre o citado assunto, avaliando a influência do 

Nióbio como um elemento de liga dos aços microligados; 

(3) Ensaiar espécimes SE(B), onde cada um possui duas relações geométricas: trinca rasa 

2,0=W
a

e trinca longa 
5,0=W

a
; 

(4) Finalmente, propor considerações acerca dos dois materiais em questão. 

A ORGANIZAÇÃO DA TESE 

Dados os objetivos anteriormente citados propõe-se, além deste capítulo introdutório, o 

desenvolvimento de mais cinco capítulos com a seguinte estrutura: 

Capítulo 2. Revisão da literatura – Neste capítulo, é mostrado um pequeno resumo a 

respeito dos dutos para transporte de gás e petróleo no Brasil, materiais utilizados e defeitos 

críticos. Incluído também os efeitos dos elementos de liga adicionados aos aços e os conceitos 

básicos da mecânica da fratura. 

Capítulo 3. Materiais e Métodos – Neste capítulo, são apresentados os procedimentos 

utilizados nas análises macro e microestruturais e nos ensaios mecânicos dos materiais em 

questão os aços API X70 NORMAL NIÓBIO e API X70 ALTO NIÓBIO. 

Capítulo 4. Resultados e Discussão – Neste capítulo são apresentados os resultados 

obtidos dos experimentos a partir da obtenção das curvas J-R’s, utilizando corpos de prova 

padronizados SE(B). É avaliado o aspecto geral das superfícies de fratura via microscopia 

eletrônica de varredura utilizando o recurso associado, a técnica de difração de elétrons retro 

espalhados EBSD. 

Capítulo 5. Conclusões. – Serão apresentadas conclusões quanto à finalização do trabalho 

desenvolvido. 

Capítulo 6. Sugestões para trabalhos futuros. – Serão feitas algumas sugestões para 

trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

O aumento significativo na demanda mundial de dutos para transporte de petróleo e seus 

derivados é responsável pela busca incessante de aços com propriedades mecânicas elevadas, 

principalmente por operarem sob alta pressão (HIPPERT JR, 2004). A utilização de tubos 

fabricados a partir de aços com melhores propriedades mecânicas e metalúrgicas tem 

contribuído para a redução de custos na produção das malhas dutoviárias. Toma-se, assim, 

possível selecionar menores espessuras de parede, mantendo-se a mesma pressão de trabalho, 

o que resulta na diminuição do peso, na diminuição da quantidade de solda depositada em cada 

junta, além da economia no transporte destes tubos. Os tubos utilizados na indústria do petróleo 

e nos minerodutos são geralmente classificados segundo a Norma API (American Petroleum 

Institute) em função de sua aplicação e sua resistência mecânica. O grau dos aços, segundo a 

Norma API-5L, abrange tubos adequados para transporte de água, gás e óleo para as indústrias 

de petróleo, levando em conta a rota de processamento do tubo (tubos sem costura, com costura, 

do tipo solda helicoidal “espiral”, etc.). 

A laminação controlada dos aços estruturais planos microligados visa o refino da 

microestrutura austenítica ao final da laminação, o qual é transferido para a estrutura ferrítica 

resultante da sua transformação. Assim consegue-se aumentar simultaneamente a resistência 

mecânica e a tenacidade do aço (PLAUT et al., 2009). O desenvolvimento dos aços 

microligados, no campo das aplicações estruturais, navais e petrolíferas, deve-se às melhores 

características de tenacidade desses materiais para níveis relativamente altos de resistência 

mecânica e boa soldabilidade. A busca de um aço com maior resistência mecânica é um dos 

objetivos centrais no desenvolvimento desses materiais. O princípio básico desse mecanismo 

consiste em dificultar ao máximo o movimento das discordâncias na estrutura cristalina do 

metal, pois são justamente esses defeitos que fazem com que a resistência mecânica dos 

materiais reais corresponda a menos de 10% do valor teoricamente possível. A resistência 
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mecânica de um aço resulta de vários mecanismos de endurecimento atuantes em sua 

microestrutura, sendo os principais tipos elencados: (GINZBURG, 2003). 

— Endurecimento por solução sólida proporcionado pelos elementos de liga 

solubilizados (C, N, P, Mn, Si, Cr, Mo, etc.); 

— Endurecimento por refino do tamanho de grão; 

— Endurecimento por precipitação de compostos intermetálicos; 

— Endurecimento por segunda fase; 

— Endurecimento por discordâncias (Encruamento ou Trabalho a frio). 

Estes mecanismos de endurecimento variam conforme o tipo de aço considerado e 

essencialmente elevam as propriedades mecânicas determinadas sob condições estáticas, como 

é o caso dos limites de escoamento e de resistência à tração. Infelizmente, a maioria dos 

mecanismos de endurecimento tende a degradar algumas propriedades mecânicas, como a 

tenacidade ou a capacidade que o material tem para resistir à nucleação e ao avanço de uma 

trinca, como por exemplo, a energia absorvida durante um ensaio de impacto charpy ou a 

temperatura de transição entre fratura dúctil e frágil. 

 

 

2.1 Aços de alta resistência – HSS (High Strength Steel) 

 

São materiais complexos, sofisticados, com composições químicas cuidadosamente 

selecionadas e microestruturas multifásicas resultantes de processos de aquecimento e 

refrigeração controlada com precisão. Vários mecanismos de reforço são utilizados para atingir 

uma gama de resistência, ductilidade, dureza, e propriedades de fadiga. Dentro dos aços de alta 

resistência – HSS (High Strength Steel) os mais importantes são: 

Aços de Alta Resistência e Baixa Liga – (HSLA) High Strength Low Alloy 

Dupla Fase – (DP) 

Complexo-Phase – (CP) 

Ferrítico-bainítica – (FB) 

Martensíticos – (MS ou MART) 

Plasticidade Induzida por Transformação – (TRIP) 

Hot-formado (HF) 

Plasticidade Induzida por Geminação (TWIP). 
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Os aços HSS são materiais multifásicos que contém na microestrutura ferrita, martensita, 

bainita, e/ou austenita retida, em função dos elementos de liga e do processamento utilizado. A 

comparação entre as propriedades mecânicas de uma variedade de famílias de aços de alta 

resistência aplicados é mostrada na Figura 1. 

 
Figura 1 – Diagrama comparativo das classes de aços HSS 

Fonte: Worldautosteel (2014) 
 

A Figura 1 mostra a comparação das características de resistência mecânica e ductilidade 

dessa nova família de aços. O aumento do nível de resistência mecânica do produto leva quase 

inevitavelmente à redução de seu alongamento total, ou seja, de sua estampabilidade. Contudo, 

o uso de microestruturas adequadas permite minimizar a perda de ductilidade sob maiores 

níveis de resistência mecânica (SCHRÖDER, 2004). 

 

2.1.1 Aços de alta resistência e baixa liga ARBL 

 

Os aços de alta resistência e baixa liga (ARBL) ou aços microligados, ou ainda, high 

strength low alloy (HSLA) possuem a adição de pequenas quantidades de elementos formadores 

de carbonetos e carbonitretos. Tais elementos são principalmente nióbio, vanádio e titânio, 

individualmente ou combinados. Processamentos termomecânicos, têm sido utilizados para a 

obtenção de propriedades mecânicas superiores através de controle microesturural, 

principalmente por refino de grão ferrítico/perlítico e endurecimento por precipitação 

(HIPPERT JR, 2004). 

Os mesmos têm, principalmente, conteúdo de carbono entre 0,05 até 0,25% e conteúdo 

de manganês até 2,0%. Pequenas quantidades de cromo, níquel, molibdênio, cobre, nitrogênio, 

vanádio, nióbio, titânio e zircônio são usadas em várias combinações, raramente excedendo de 
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0,1% cada, e sem ultrapassar um total de 8% em peso da composição (API, 2007). As principais 

características dos aços ARBL são seu alto limite de resistência e boa tenacidade à baixas 

temperaturas, além de boa conformabilidade e boa soldabilidade, em função do baixo índice de 

carbono equivalente. 

Em função desta demanda, a tecnologia para produzir estes aços vem se desenvolvendo 

rapidamente. Por exemplo, melhorias no processo de laminação têm proporcionado a estes 

materiais maior limite de escoamento (obtenção de tamanho de grão reduzido), acompanhado 

de diminuição gradual do carbono (a quantidade de carbono pode ser reduzida, com o objetivo 

de aumentar a soldabilidade e tenacidade), já que adições de nióbio e vanádio compensam a 

diminuição da resistência devido à redução deste elemento (ASM, 1990). Dentre as práticas 

utilizadas na fabricação dos aços ARBL, a mais difundida tem sido a laminação controlada 

seguida de resfriamento acelerado, onde combinações diversas entre temperatura e quantidade 

de deformação a quente objetivam elevados valores de resistência e tenacidade (SILVA, 1986), 

processo este que será detalhado mais adiante. 

 

Tubos utilizados na indústria do petróleo são geralmente classificados segundo a API 

(American Petroleum Institute) em função de sua aplicação e sua resistência mecânica. 

Especificamente, os aços ARBL utilizados na fabricação de tubos para linhas de transmissão 

seguem a classificação API 5L Specification for Line Pipe (API 5L, 2007), abrangendo tubos 

para a indústria do petróleo e do gás natural. Para a classe API 5L, os graus de composição 

química e resistência mecânica variam desde o API 5L A25 até o API 5L X80. Nas designações 

compostas pelas letras A ou X, os dois últimos dígitos especificam valores mínimos de limite 

de escoamento do material em ksi. Assim, os aços API 5L X80 apresentam valor mínimo de 

tensão limite de escoamento igual a 80 ksi (~550 MPa). 

 

A utilização de dutos terrestres e marítimos é considerado o meio mais econômico e 

confiável de transporte de combustíveis, sendo que no Brasil, um país continental, a construção 

de dutos é uma necessidade socioeconômica, face à expansão dos centros industriais, no 

transporte de óleo, gás, resíduos, minérios além de água. O aumento da competitividade 

internacional neste tipo de empreendimento, em compasso com o desenvolvimento de materiais 

de alta resistência, exige uma reavaliação dos métodos de soldagem e inspeção tradicionalmente 

empregados, daí o emprego do conceito “Construtibilidade” neste tipo de empreendimento, que 

favorece a definição dos processos e métodos mais adequados. 
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A soldagem se inicia na fabricação dos tubos, onde a qualidade e produtividade é requisito 

básico para a competitividade Figura 2a), porém na fase de união dos dutos a soldagem da junta 

circunferencial Figura 2b) pode ser considerada como o caminho crítico na velocidade e custo 

de construção na maioria dos empreendimentos, 

 

  
             a)            b) 

Figura 2 – a) Processo de fabricação dos tubos solda helicoidal. b) Processo de união dos tubos para fabricação 
dos dutos solda de topo 
Fonte: Centerval ... (2015) 

 

Na construção de tubos com costura de aço API-5L, podem ser utilizados os processos 

ERW (Soldagem por Resistência Elétrica), EIW (Soldagem por Indução Elétrica), LBW 

(Soldagem por Feixe de Laser), GMAW=MIG/MAG (Soldagem a Arco com Arame Sólido) e 

SAW (Soldagem por Arco Submerso). Estes processos são utilizados nas soldagens de 

confecção dos tubos, tanto na configuração longitudinal quanto em espiral. Já na união de tubos 

adjacentes para a confecção dos dutos, as soldagens são circunferenciais, acompanhando todo 

o perímetro do tubo. 

 

O grau do aço reflete a tensão mínima de escoamento do material em [ksi] ou seja, o grau 

X70 e X80 têm tensões, respectivamente, com o valor de 70ksi e 80ksi. O desenvolvimento dos 

aços API-5L é esquematizado no gráfico da Figura 3, (ISOPE...1, 2008 apud SICILIANO, 

2008) onde pode ser verificado o aumento da resistência mecânica destes materiais, passando 

do grau X42, na década de 1950, até o X120 em utilização nos dias atuais. 

 

 

                                                 
1 ISOPE OFFSHORE AND POLAR ENGINEERING CONFERENCE, Strain BASE DESIGN SYMPOSIUM, 

2008. 
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Figura 3 – Períodos de desenvolvimento de diferentes graus de aços para dutos de transporte de gás e petróleo 
Fonte: Gray2 (2001) apud Siciliano (2008, p.209) 

 

 

2.2 Processo de obtenção dos aços ARBL 

 

Existem, provavelmente, dezenas de rotas distintas para o processamento metalúrgico de 

aços para tubulações classe X70 e superiores, que envolvem tanto alterações sutis de 

composição química, como rotinas diversas de processamento a quente por laminação 

controlada. Do ponto de vista metalúrgico, entretanto, há duas alternativas plausíveis para a 

produção deste tipo de aços com elevada resistência e tenacidade. A primeira delas baseia-se 

no processamento de laminação controlada e o emprego extensivo de mecanismos de 

endurecimento, como refino de grão metalúrgico, endurecimento por precipitação e por solução 

sólida, e por deformação a frio e textura cristalográfica – por intermédio da laminação dentro 

do campo bifásico austenita (γ) e ferrita (α) (GRAY; PONTREMOLI, 1987; HIPPERT, 2004; 

SUN; BOYD, 2000). 

A segunda alternativa é estabelecer uma rota metalúrgica de processamento através da 

escolha adequada de composição química e sequência de laminação controlada, com o objetivo 

                                                 
2 GRAY, M.  Niobium bering steel in pipeline projects.  Proc. Niobium Science and Technology, Orlando, FL 

Dec. 2-5, 2001, TMS, pp889-906, 2001. 
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de obter uma microestrutura de ferrita acicular (GRAY; PANTREMOLI, 1987). Entretanto, 

uma dificuldade inicial para o processamento destes materiais com composições químicas 

específicas era o aumento significativo no custo de produção. Grandes quantidades de 

elementos de liga eram necessárias para garantir a temperabilidade do material, o que 

favoreceria a obtenção de microestrutura acicular no resfriamento ao ar (GRAY; 

PONTREMOLI, 1987; HIPPERT JR, 2004). Esta dificuldade pôde ser superada através da 

aplicação do resfriamento acelerado após a laminação controlada. 

 

 

2.2.1 Laminação controlada 

 

A laminação controlada é um procedimento pelo qual os vários estágios de laminação 

têm temperatura controlada, quantidade de redução pré-determinada em cada passe e 

temperatura de acabamento precisamente definida. Este processamento é largamente utilizado 

para obtenção de aços destinados a dutos, pontes, estruturas off shore, e outras aplicações de 

engenharia. O objetivo básico da laminação controlada é deformar os grãos de austenita durante 

o processo de laminação para obtenção de grãos de ferrita finos durante o resfriamento. Isto 

resulta em um aumento (simultâneo) de resistência mecânica e tenacidade e tem possibilitado 

a redução da quantidade de carbono nos aços ARBL, melhorando a soldabilidade dos mesmos 

(COHEN; OWEN, 1975). 

O processo de laminação controlada é composto, basicamente, por dois estágios. O 

primeiro estágio (desbaste) é comumente realizado em temperaturas relativamente elevadas 

(tipicamente entre 950ºC e 1100ºC) e seu principal objetivo é o refino de grão através da 

completa recristalização da austenita depois de cada passe de laminação, conforme Figura 3. 

No segundo estágio (acabamento) explora-se o efeito dos elementos de liga em estabilizar a 

austenita e retardar sua recristalização estática em temperaturas inferiores a 900ºC. Com o teor 

de nióbio inferior a 0,05%, nenhuma recristalização deve ocorrer no intervalo entre passes, de 

forma que os grãos de austenita são progressivamente deformados durante a laminação, 

consumindo apenas parte de sua energia armazenada de deformação através da recuperação. 

Ao final do processo (ver Figura 4), obtém-se grãos de austenita muito deformados e alongados 

(pancake), que resultam em grãos finos de ferrita (na ordem de 3 a 6μm) após a transformação 

γ-α (COHEN; OWEN, 1975; HIPPERT JR, 2004; SHIGA et al., 1981). 
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Figura 4 – Esquema mostrando a sequência de deformação durante a laminação controlada 

Fonte: Shiga et al. (1981) 
 

Durante o resfriamento, a transformação da austenita em produtos eutetóides e 

proeutetóides torna-se termodinamicamente possível. As linhas de temperaturas que 

representam esta transformação são identificadas pela letra A. As transformações de fases 

ocorridas durante o resfriamento e o aquecimento são representadas por Ar. Estas terminologias 

são utilizadas acompanhadas de um número subscrito adicional para definir temperaturas 

críticas associadas com a transformação de austenita. A linha Ar1 representa a transformação 

eutetóide de aços hipoeutetóides e a linha Ar3 representa a temperatura abaixo da qual a ferrita 

pró-eutetóide inicia sua formação a partir da austenita, sob resfriamento lento (SAMUELS, 

1980). Conforme mencionado, algumas vezes a laminação controlada é conduzida dentro de 

um campo bifásico austenita-ferrita e isto ocorre entre as linhas de temperatura Ar1 e Ar3. 

Algumas vezes, empregar tão somente o processo de laminação controlada não será 

suficiente para suprir a demanda por tubulações de aços cada vez mais resistentes e tenazes. 

Deste modo, torna-se necessário desenvolver microestruturas que atendam estes requisitos. 

Conforme mencionado, inicialmente, associou-se a laminação controlada a composições 

químicas específicas, com o objetivo de obter uma microestrutura de ferrita acicular (GRAY; 

PONTREMOLI, 1987). Entretanto, o aumento significativo da quantidade de elementos de liga 

eleva os custos de produção. Uma alternativa, portanto, para esta dificuldade foi o 

desenvolvimento da tecnologia de resfriamento acelerado das chapas, já que taxas de 
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resfriamento maiores permitem o emprego de composições químicas menos complexas para se 

obter microestruturas não poligonais. Atualmente, os aços obtidos por esta rota de 

processamento apresentam excelentes propriedades mecânicas e tenacidade, além de boa 

soldabilidade devido ao seu baixo teor de carbono (inferior a 0,06%). 

 

2.2.2 Efeitos dos elementos de liga 

 

Os elementos de liga são adicionados aos aços com o objetivo de ajustar suas 

propriedades a determinadas aplicações. Nos aços ARBL empregados em tubulações, as 

propriedades mais importantes são, principalmente, a tenacidade a fratura em baixas 

temperaturas, a resistência mecânica para suportar altas pressões e também o requisito de boa 

soldabilidade. Conforme a norma API (2007), a análise química dos aços microligados deve 

conter pelo menos os seguintes elementos: C, Mn, P, S, Cr, Nb, Cu, Mo, Ni, Si, Ti e V. 

Quando os elementos de liga são adicionados, o campo da austenita (num diagrama Fe-

C) pode expandir (elementos gamagênicos) ou se contrair (elementos alfagênicos). Elementos 

de liga em pequenas concentrações dissolvem-se na ferrita em altas concentrações formam 

carbonetos de liga. Por exemplo, o vanádio contrai o domínio da austenita e precipita na forma 

de carboneto de vanádio em equilíbrio no contorno da ferrita (HONEYCOMBE, 1982). 

Na decomposição da austenita dos aços microligados, os elementos de liga podem se 

dividir em duas categorias: a primeira é formada por elementos como o Ni, P, Si e Cu que 

permanecem apenas em solução sólida na ferrita, com baixa solubilidade em carbonetos e na 

cementita. Por exemplo, o níquel não forma carbonetos, estabilizando a fase γ e promovendo a 

formação do constituinte MA (austenita/martensita). A segunda categoria é formada pelos 

elementos como Mn, Cr, Mo, V, Ti, W e Nb que se precipitam como carbonetos de liga. O teor 

excedente destes elementos que não conseguem migrar da austenita para formar carbonetos 

(depois da laminação a quente, principalmente, o Ti, Mo e W) podem, em pequenas 

concentrações, ficar na fase ferrítica em solução sólida junto com outros elementos não 

formadores de carbonetos como o Ni. Assim, a ferrita endurece por solução sólida elevando a 

resistência mecânica do aço (HONEYCOMBE, 1982). 

O manganês endurece o aço por solução sólida na ferrita e diminui a temperatura de 

transformação Ar3 da austenita para a ferrita (MALCOLM, 2007), ampliando a faixa de 

temperatura disponível para a laminação e aumentando assim a temperabilidade. O Mn dificulta 

a formação de ferrita poligonal e perlita em altas temperaturas (BATISTA et al., 2003) pela 
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diminuição da temperatura Ar3 e refina o grão de ferrita elevando a resistência mecânica e a 

tenacidade do aço. 

O estudo sobre os efeitos de micro-adições de V, Ti e Nb nas propriedades mecânicas de 

aços de baixo carbono iniciou-se no final da década de 1950. Tais efeitos revolucionaram a 

siderurgia, já que viabilizaram o desenvolvimento de tratamentos termomecânicos que levam à 

obtenção de aços apresentando microestrutura com alto grau de refino. Essa intensa redução no 

tamanho de grão permite aumentar simultaneamente a resistência mecânica e a tenacidade da 

chapa, permitindo diminuir os teores de elementos de liga do aço, especialmente C. Isso é 

particularmente interessante para esse tipo de produto, pois melhora sobremaneira sua 

conformabilidade, minimizando os custos de fabricação (GORNI; SILVEIRA; REIS, 2006). O 

Nb, V e Ti são elementos fortemente formadores de carbonetos mesmo com teores menores 

que 0,1% em peso (HONEYCOMBE, 1982) e se precipitam progressivamente à medida que a 

interface austenita/ferrita se movimenta, entre 650ºC e 850ºC. Estes elementos (Nb+Ti+V), 

quando presentes em teores menores que 0,15% em peso, refinam o grão quando precipitam na 

austenita e endurecem a ferrita. A ocorrência destes mecanismos dependem do grau de 

solubilização dos nitretos e carbonetos na microestrutura. Os elementos formadores de 

carbonetos contraem o campo da austenita e modificam a cinética de transformação. Batista et 

al. (2003) em seu trabalho cita o Mo, Nb e V como elementos que retardam a difusão do carbono 

durante a transformação γ-α. A austenita que não consegue se transformar em ferrita ou 

agregado eutetóide se transforma em martensita e o restante fica como austenita retida, 

aumentando a quantidade do constituinte MA (RAMIREZ, 2008). 

 

2.2.2.1 Característica dos elementos de liga 

 

A composição química do aço é um dos fatores que determinam as características para 

sua aplicação. Elementos microligantes têm alguns efeitos característicos que são comuns a 

todos os aços. Outros efeitos são específicos para cada elemento (SILVA, 1986). 

— Carbono (C) O aumento do teor de carbono é a maneira mais econômica de obter 

resistência mecânica, principalmente no limite de escoamento. No entanto, é prejudicial à 

tenacidade do material, pois em alta porcentagem torna o aço "quebradiço", além de 

comprometer a soldabilidade do mesmo. 

— Manganês (Mn) O aumento do teor de manganês aumenta seguramente a resistência 

mecânica e resistência à fadiga. Em média, para cada 1% de manganês, a resistência à tração 

aumenta l00MPa. Para aços temperáveis, aumenta a dureza após a têmpera. Desoxidante, forma 
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MnS, o qual impede trincas a quente causado por fusão em contornos de grão de filmes de FeS. 

Abaixa a temperatura de transição dúctil/frágil; agente endurecedor. Prejudica a soldabilidade, 

contudo é menos prejudicial que o carbono; 

— Silício (Si) Favorece a resistência mecânica (limite de escoamento) e a resistência à 

corrosão, mas como o manganês, reduz a soldabilidade; desoxidante. 

— Enxofre (S) Muito prejudicial aos aços. Diminui a ductilidade, tenacidade à fratura e 

soldabilidade. Forma sulfeto com o ferro, deixando o aço quebradiço, e forma o sulfeto de 

manganês, favorecendo a usinagem, pela formação de cavacos que se quebram facilmente. 

— Fósforo (P) Aumenta o limite de resistência, favorece a resistência à corrosão, mas 

diminui a soldabilidade. Diminui a ductilidade e a tenacidade à fratura e torna o aço frágil, se 

ultrapassar certos teores. 

— Cobre (Cu) Aumenta a resistência à fadiga e à corrosão, se usado em teores de 0,2 a 

0,5%, mas reduz a soldabilidade. 

— Níquel (Ni) Aumenta a resistência mecânica e a resistência à corrosão. Em relação à 

tenacidade, abaixa a temperatura de transição dúctil/frágil. Agente endurecedor e estabilizador 

da austenita. Em média, para cada 1% de níquel a resistência à tração aumenta 40MPa, aumenta 

o limite de escoamento e na têmpera, reduz a velocidade de resfriamento. 

— Titânio (Ti) Aumenta o limite de resistência e melhora o desempenho mecânico em 

temperaturas elevadas. Atua principalmente através do refino do tamanho de grão austenítico 

durante o reaquecimento da placa antes de sua laminação a quente, a baixíssima solubilidade 

do nitreto de titânio é tal que se mantém estável mesmo no aço líquido. Mesmo em modestos 

níveis de adição de titânio pode-se induzir a precipitação de carbo-nitretos de titânio ricos em 

nitrogênio (quase que exclusivamente nitretos) no aço líquido. Uma distribuição extremamente 

fina e estável de nitretos pode ser alcançada por adições restritas de titânio, que evitam extensa 

precipitação no estado líquido. Níveis de titânio em excesso ao requerido para combinar 

estequiometricamente com o nitrogênio resultam em combinação com o carbono, cuja 

solubilidade é similar ao carboneto de nióbio, portanto levando-o a efeitos similares aos do 

nióbio. Estes efeitos, entretanto, somente são observados quando a quantidade de titânio excede 

exageradamente a requerida para combinar com o nitrogênio. De todos os elementos 

microligados comumente utilizados no aço, o titânio é o único capaz de formar um sulfeto ou 

carbo-sulfeto. Embora o titânio, em comum com diversos outros elementos que formam 

sulfetos, seja capaz de produzir endurecimento por solução sólida, reduz a deformação plástica 

dos sulfetos durante a conformação a quente. Existe competição entre o manganês e o titânio 

pelo enxofre. 



48 

— Cromo (Cr). Em média, para cada 1% de cromo aumenta a resistência à tração 

80MPa, aumenta a resistência à corrosão, melhora a facilidade de têmpera e aumenta a 

resistência ao desgaste. Fornece resistência à corrosão, por exemplo, nos aços inoxidáveis (Cr> 

10,5%). É agente endurecedor nos aços temperados e revenidos e forte formador de carbonetos. 

— Vanádio (V) Refina a estrutura do aço, impedindo o crescimento dos grãos. Forma 

carbonetos duros e estáveis. A solubilidade do carboneto de vanádio é grande na fase 

austenítica, mesmo a baixas temperaturas, por esse motivo, endurece o material, principalmente 

por precipitação interfásica na ferrita, enquanto que a do nitreto de vanádio é mais baixa, e 

admite somente dissolução parcial em baixas temperaturas, por exemplo, 900°C. Para garantir 

um refino de grão na condição normalizada, a quantidade de nitrogênio nos aços ao vanádio 

(máximo de 0,15%V) geralmente é aumentada para níveis acima de 0,01%N. 

— Tungstênio (W) Aumenta a resistência à tração em altas temperaturas. Forma 

carbonetos bastante duros e é usado em aços para ferramentas. 

— Cobalto (Co) Aumenta a dureza do aço, sob altas temperaturas nos aços ferramentas. 

— Alumínio (Al) Atua como desoxidante e controla o crescimento dos grãos. Forma AIN 

que fixa o contorno de grão e mantém pequeno o tamanho do grão da ferrita. A formação do 

AIN também serve para remover N da solução sólida, mas diminuindo a resistência do 

reticulado para movimentação de discordâncias e abaixando a temperatura de transição 

dúctil/frágil. 

— Molibdênio (Mo) Agente endurecedor nos aços temperados e revenidos e forte 

formador de carbonetos. Suprime a fragilidade do revenimento. Estabiliza a película passiva 

em aços inoxidáveis (portanto, aumenta resistência a corrosão por pite). 

 

 

2.3 Efeitos do Nióbio 

 

Aços microligados são aços cujas propriedades são modificadas através de pequenas 

adições de elementos ligantes (usualmente em teores menores que 0,15%). O desenvolvimento 

de aços microligados envolve tanto um trabalho apropriado de metalurgia, quanto uma 

tecnologia de processo adequada. 

O Nióbio é um dos principais elementos de liga dos aços microligados, sendo quase 

obrigatório nos aços ARBL. Pequenos teores desse elemento aumentam o limite de resistência 

e o limite de escoamento. Permite diminuir os teores de carbono e manganês. O nióbio atua 
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principalmente através do refino do tamanho de grão austenítico, imediatamente antes de sua 

transformação. Esse elemento, tanto na forma solubilizada como precipitada, possui a 

capacidade de restringir a recristalização da austenita entre os passes de laminação abaixo de 

uma determinada temperatura (designada como TNR, ou temperatura de não-recristalização), que 

geralmente varia entre 900°C e 1000°C. O mesmo admite dissolução substancial de carbo-

nitretos de nióbio somente em temperaturas elevadas. Em baixas temperaturas, na faixa 

austenítica, mostra uma solubilidade restrita, e o endurecimento por precipitação não é 

observado. Os carbo-nitretos não dissolvidos nestas temperaturas atuam como um efetivo 

refinador de grão. A mudança significativa na dissolução dos carbo-nitretos entre elevadas e 

baixas temperaturas (1300°C e 900°C), na faixa de temperatura austenítica, provoca substancial 

precipitação induzida por deformação em temperaturas abaixo de 1000ºC, e produz o que é 

argumentado como sendo o efeito mais peculiar do nióbio nos aços; o significativo 

retardamento da recristalização nestas temperaturas. Embora este efeito possa ser verificado em 

aços ao vanádio e aços ao titânio, ele não é tão marcante como nos aços ao nióbio. 

Mesmo adicionado em baixos teores, o elemento Nióbio, possibilita aumento de 

resistência e de tenacidade simultaneamente, sendo o microligante mais usado para tal 

finalidade. Os benefícios econômicos da obtenção destas melhores propriedades, com adições 

tão pequenas de elemento ligante, são a razão para o contínuo aumento do uso dos aços 

microligados no mercado. 

Durante a fase de acabamento da chamada laminação controlada, ocorre uma virtual 

“laminação a frio” da austenita, cujos grãos ficam completamente achatados e encruados 

imediatamente antes de sua transformação, proporcionando inúmeros pontos propícios para a 

nucleação de ferrita durante o resfriamento posterior. Dessa forma, ela dá origem a uma 

microestrutura ferrítica intensamente refinada (GORNI; SILVEIRA; REIS, 2006). O Nióbio 

também pode conferir resistência mecânica por precipitação, desde que seja mantido em 

solução tanto no reaquecimento como durante o forjamento. Contudo a maior contribuição do 

nióbio como microligante é formar precipitados (carbonetos e nitretos) acima da temperatura 

de transformação para retardar a recristalização da austenita, promovendo a formação de grãos 

mais finos, e conferindo maior resistência e tenacidade. A sua gama de adição vai dos 0.02 –

0.1%, e apenas 0,01% de adição reforça o aço em 35 a 40 MPa, mas com perda de tenacidade 

que deve ser compensada pelo tratamento da laminação que além de refinar o grão evitam a 

formação de bainita superior ou ferrita de Widmanstätten (DAVIS, 2004; WRIGHT, 2004). 

Os aços microligados com nióbio, veem aumentada a sua tensão de escoamento, devido 

ao endurecimento por precipitação de carbonetos e nitretos de nióbio (Nb(C,N)) e do efeito que 



50 

estes precipitados provocam, quer na temperatura de transformação γ→α, quer na 

recristalização da austenita, refinando o grão (DAVIS, 2004). 

Entretanto quando da fabricação do aço, carboneto de nióbio começa a precipitar por volta 

dos 1200°C, e se o aço não for trabalhado a quente os precipitados continuam a se formar e 

coalescer até aos 925 °C e a laminação a 900 °C, tais carbonetos de nióbio podem retardar a 

recristalização da austenita, e eles são produzidos pelo processo de laminação controlada 

termomecânicamente, que resulta na formação de uma microestrutura com ferrita acicular, 

característica das microestruturas de aços para tubulações (DEARDO, 2001; 

RAKHSHKHORSHID; HASHEMI, 2013). 

Por outro lado, nos aços ARBL com nióbio, a produção se faz na condição de laminados, 

obtendo resistência ao escoamento na faixa de 290 a 550 MPa e resistência à tração na faixa de 

415 a 700 MPa. Porém estes aços quando soldados, apresentam falhas de fragilidade associado 

ao fato de que a tenacidade à fratura e ao impacto deve ser ajustada a necessidade de obter baixa 

temperatura de transição de impacto. Também, a resistência ao escoamento é uma propriedade 

mais relevante do que a resistência à tração, além do teor de carbono ter que ser baixo e o teor 

de manganês mantido em níveis bem elevados, para alcançar tais propriedades. As vantagens 

de altas razões entre os teores de manganês e de carbono para a tenacidade ao impacto são 

consideráveis, e finalmente passou a ser considerado também como requisito a obtenção de 

grãos finos. 

O refino de grão pela adição de elementos refinadores como alumínio e nitrogênio foi 

então introduzido, mas isso só pôde ser utilizado em aços na condição de normalizados. O 

resultado foi um aumento de resistência ao escoamento de 225 para 300 MPa e uma redução na 

temperatura de transição de impacto para valores inferiores a 0ºC (DEARDO, 2001). 

Aumentos adicionais de resistência ao escoamento foram então obtidos através de 

endurecimento por precipitação, porém ainda mantendo baixo teor de carbono e alto teor de 

manganês em aços com tamanhos de grãos bem finos. Foram utilizados o nióbio, o vanádio e o 

titânio, sendo o nióbio o elemento de liga mais usado, por permitir um aumento de resistência 

mecânica na condição como laminada, que economicamente era vantajosa. Entretanto, a 

tenacidade ao impacto não era satisfatória, porque no material como laminado os grãos eram 

grosseiros. 

A solução para o problema do material laminado com grãos grosseiros foi realizar a 

laminação de acabamento sem baixas temperaturas, que, além de produzir grãos finos, também 

manteve algum grau de endurecimento por precipitação. A resistência mecânica obtida 

aumentou para o patamar de 450 a 525 MPa, com temperaturas de transição de impacto tão 
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baixas quanto –80ºC. Esses aços ARBL produzidos por laminação controlada, quando 

submetidos a refino de grão e endurecimento por precipitação através das adições de nióbio, 

apresentaram a vantagem econômica de uma composição balanceada, assim permitindo alto 

rendimento de produção. 

As microestruturas de muitos aços ARBL caracterizam-se pela presença de ferrita e 

perlita, mas alguns outros aços dessa categoria apresentam outros tipos de microestrutura, como 

ferrita-bainita, martensita temperada ou bainita. 

 

Refino de Grão nos Aços ARBL 

 

O refino de grão nos aços ARBL pode ser alcançado mediante adições de nióbio, vanádio, 

titânio ou alumínio. Nióbio ou vanádio podem ser adicionados nos aços parcialmente 

acalmados, que permitem maior rendimento de produção (de lingote para placa) do que os aços 

totalmente acalmados, reduzindo assim o custo de fabricação. Entre estes dois elementos, o 

nióbio é o mais favorável, uma vez que sua solubilidade na austenita é menor do que a do 

vanádio, e consequentemente favorece mais a formação de carbetos e nitretos, de modo que um 

considerável refino de grão pode ser obtido com menores adições deste elemento. O refino de 

grão ferrítico em microestruturas ferrítico-perlíticas é obtido mediante restrição ao crescimento 

de grão austenítico durante a laminação a quente ou pela inibição da recristalização da austenita 

durante a laminação a quente, de modo que a transformação de austenita para ferrita ocorra a 

partir de uma austenita não recristalizada. 

Na laminação a quente desses aços carbono parcialmente acalmados, a recristalização da 

austenita ocorre em temperaturas abaixo de 760ºC, e uma redução de espessura da ordem de 

30% já é suficiente para atingir aproximadamente 10% de recristalização (LU et al., 2012). 

Num aço semelhante contendo 0,03% de nióbio a recristalização em 10% acontece depois 

de redução de espessura da ordem de 50% a 925ºC. Isso explica porque é difícil refinar o grão 

em aços carbono até que a temperatura caia abaixo de 815ºC. Geralmente é menos caro 

normalizar o aço carbono do que obter refino de grão por laminação controlada. Por outro lado, 

o refino de grão nos aços ao nióbio pode ser obtido com temperaturas de acabamento tão altas 

quanto 925ºC. 

Na maioria dos casos, todo o nióbio, carbono e nitrogênio estão em solução na austenita 

no começo da laminação a quente, mas com precipitação à medida que a temperatura de 

processamento diminui. As partículas de precipitado dificultam o crescimento dos grãos de 

austenita, e em temperaturas ainda mais baixas as partículas (aglomerados pré-precipitação) 
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inibem a recristalização dos grãos deformados de austenita. A eficiência dos elementos 

microligantes no refino dos grãos de ferrita está na mesma ordem da solubilidade dos seus 

carbetos que se formam na austenita (MARTINS; VASCONCELOS; GALLEGO, 2013). 

O refino de grão ferrítico é favorecido pela precipitação de carbonitretos durante o 

processamento termomecânico industrial que auxilia no endurecimento por precipitação que é 

um mecanismo extensivamente explorado nesses materiais, no qual as partículas bloqueiam, 

total ou parcialmente, a movimentação de discordâncias. Deste modo, esperam-se significativos 

aumentos de resistência mecânica com a formação de carbonitretos durante ou após a 

transformação da austenita para ferrita (MARTINS; VASCONCELOS; GALLEGO, 2013). 

 

 

2.4 Composição química dos aços ABRL para tubos 

 

A American Petroleum Institute (API) consiste no órgão que classifica os aços estruturais 

em função de sua aplicação e de suas propriedades mecânicas. Dentre as classificações, será 

ilustrado neste trabalho apenas as mais voltadas aos interesses específicos deste projeto. Como 

as linhas de transmissão com tubos sem ou com costura sobretudo para o transporte de gás, 

água e óleo, tendo seus diâmetros externos nominais variando de 30 a 1240 mm (PETRÓLEO 

BRASILEIRO S/A, 2008). 

Os aços para confecção de tubos representam a família API-5L, apresentando subdivisões 

que são classificadas de acordo com a composição química e propriedades mecânicas, estas 

classificações estão apresentadas na Tabela 1. A última letra de cada designação e os dois 

últimos dígitos especificam os valores mínimos de limite de escoamento do material. 

Na versão mais recente da especificação API-5L, além das últimas casas decimais, têm-

se ainda os níveis PSL1 e PSL2, sendo que a diferença básica entre um nível e outro, é o rigor 

no detalhamento e nos requisitos técnicos. Tubos enquadrados na especificação PSL2 devem 

apresentar um controle mais minucioso da composição química do material e valores definidos 

de tenacidade e resistência à tração. A melhor escolha destes aços dependerá de seu emprego e 

das condições de operação do duto. 

Pode-se notar que a composição química exigida para os aços API tem bastante 

flexibilidade, apesar disto, as adições de elementos de liga como Ti, Nb e V são possíveis para 

melhorar as propriedades do aço, conforme a aplicação, desde que seu emprego seja de comum 

acordo entre o fabricante e o usuário. 
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Tabela 1 – Classificação para os aços API-5L, com % em peso 

Parâmetros PSL1 PSL2 
Grau A25 até X70 B até X80 

Tipo de extremidade do Tubo Rosca, bisel, topo e especial Topo 

Soldagem de Cordão Qualquer processo 
Qualquer processo, 

exceto soldagem a laser  
Máxima %C para tubos sem costura 0,28% para grau B e superiores 0,24% 
Máxima %C para tubos com costura 0,26% para grau B e superiores 0,22% 
Máxima %P 0,030% para grau A e superiores 0,025% 
Máxima %S 0,030% 0,015% 
Carbono Equivalente Sob exigência do cliente Máximo para cada grau 
Limite de Escoamento máx. Não especificado Máximo para cada grau 
Limite de Resistência máx. Não especificado Máximo para cada grau 
Tenacidade a Fratura Não especificado Exigida para todos os graus 
Inspeção não destrutiva do cordão de solda Não obrigatória Obrigatória 
Reparo por soldagem do corpo do tubo Permitido Não permitido 
Rastreabilidade Não obrigatória Obrigatória 

Fonte: API (2007) 
 

Para aços de alta resistência, como o caso dos aços X60 até X80, a norma API permite 

elaborar materiais com composições químicas distintas, os quais atinjam os limites de 

resistências prescritos para cada grau desejado. Para se evitar fatos indesejados, como a 

formação de gradientes de resistência significativo em regiões de solda circunferencial do tubo, 

devido à eventual discrepância entre a resistência mecânica do metal base e do metal de adição, 

definem-se limites máximos de resistência mecânica para aços de tubulações 

(HILLENBRAND; HECKMANN; NIEDERHOFF, 2002). 

Contudo existem intervalos de valores das propriedades mecânicas que podem satisfazer 

aços com graus diferentes, como por exemplo, se comparados os aços X70 e o X80, vê-se que 

parte da faixa de valores dos limites de escoamento (555 a 630 MPa) e de resistência (625 a 

760 MPa) atende a especificação de ambos. Assim, pode-se listar os aços, de acordo com a 

norma API, Tabelas 2 e 3, sendo a primeira para os aços PSL1 e a segunda para PSL2. 

Existe ainda um percentual de alongamento mínimo para cada aço da classificação 

anterior, que é uma função da geometria dos CDP’s, assim têm-se valores de alongamento 

mínimo exigidos. Outra característica de suma importância e objeto de estudo deste trabalho, é 

a tenacidade à impacto do material, que embora o nível de classificação PSL1 não exija; para 

PSL2, entretanto, especifica que todos os graus de aços devem ser submetidos a ensaios de 

Impacto Charpy a 0oC, e apresentar resultados superiores a 27J e 41J respectivamente para 

CDP`s de orientação transversal e longitudinal a chapa. Estes valores estão correlacionados ao 

diâmetro do tubo (Material de estudo ∅=823 mm) então o resultado deve ser superior a 40J da 

norma API (2007). 
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Tabela 2 – Características dos aços API 5L com nível de especificação PSL1 

Grau 
C Mn P S 

Outros 
LE [MPa] LR [MPa] 

%máx %máx %máx %máx mín máx 
Tubos sem costura 

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

A25-II 0,21 0,60 
0,045 – 
0,080 

0,030 

A 0,22 0,90 0,030 0,030 - 210 335 
B 0,28 1,20 0,030 0,030 

Nb+V+Ti 
< 0,15% 

245 415 
X42 0,28 1,30 0,030 0,030 290 415 
X46 0,28 1,40 0,030 0,030 320 435 
X52 0,28 1,40 0,030 0,030 360 460 
X56 0,28 1,40 0,030 0,030 390 490 
X60 0,28 1,40 0,030 0,030 415 520 
X65 0,28 1,40 0,030 0,030 450 535 
X70 0,28 1,40 0,030 0,030 485 570 

Tubos com Costura 
A25-I 0,21 0,60 0,030 0,030 - 

175 310 
A25-II 0,21 0,60 

0,045 – 
0,080 

0,030 - 

A 0,22 0,90 0,030 0,030 - 210 335 
B 0,26 1,20 0,030 0,030 

Nb+V+Ti 
< 0,15% 

245 415 
X42 0,26 1,30 0,030 0,030 290 415 
X46 0,26 1,40 0,030 0,030 320 435 
X52 0,26 1,40 0,030 0,030 360 460 
X56 0,26 1,40 0,030 0,030 390 490 
X60 0,26 1,40 0,030 0,030 415 520 
X65 0,26 1,45 0,030 0,030 450 535 
X70 0,26 1,65 0,030 0,030 485 570 

Fonte: API (2007) 
 

Tabela 3 – Características dos aços API 5L com nível de especificação PSL2 

Grau 
C Mn P S 

Outros 
LE [MPa] LR [MPa] 

%máx %máx %máx %máx mín máx mín máx 
Tubos sem costura 

B 0,24 1,20 0,025 0,015 

Nb+V+Ti 
< 0,15% 

245 450 415 760 
X42 0,24 1,30 0,025 0,015 290 495 415 760 
X46 0,24 1,40 0,025 0,015 320 525 435 760 
X52 0,24 1,40 0,025 0,015 360 530 460 760 
X56 0,24 1,40 0,025 0,015 390 545 490 760 
X60 0,24 1,40 0,025 0,015 415 565 520 760 
X65 0,24 1,40 0,025 0,015 450 600 535 760 
X70 0,24 1,40 0,025 0,015 485 635 570 760 
X80 0,24 1,40 0,025 0,015 555 705 625 825 

Tubos com Costura 
B 0,22 1,20 0,025 0,015 

Nb+V+Ti 
< 0,15% 

245 450 415 760 
X42 0,22 1,30 0,025 0,015 290 495 415 760 
X46 0,22 1,40 0,025 0,015 320 525 435 760 
X52 0,22 1,40 0,025 0,015 360 530 460 760 
X56 0,22 1,40 0,025 0,015 390 545 490 760 
X60 0,22 1,40 0,025 0,015 415 565 520 760 
X65 0,22 1,45 0,025 0,015 450 600 535 760 
X70 0,22 1,65 0,025 0,015 485 635 570 760 
X80 0,22 1,85 0,025 0,015 555 705 625 825 

Fonte: API (2007) 
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2.5 Fabricação de tubos de aço ARBL para dutos 

 

 

2.5.1 Tipos de tubos  

 

Segundo Silva (2001), o termo tubulação é bastante amplo e refere-se aos componentes 

industriais representados pelo conjunto de dutos, válvulas, bombas controladoras de fluxo, etc. 

Um duto, por sua vez, é entendido como um equipamento industrial formado pela montagem 

sucessiva de vários segmentos iguais, resultando em uma linha de condução efetiva de fluido 

(gás ou líquido). Finalmente, o tubo é a unidade básica para a construção de dutos, fabricados 

com diferentes materiais e comprimentos e comumente unidos uns aos outros através de solda 

circunferencial. 

 

Há dois processos industriais empregados atualmente para a produção de tubos. Em função 

das características do processo final, eles podem ser divididos em duas categorias. 

 

— 1.Há processos de fabricação que não envolvem etapas de soldagem do material, resultando 

em tubos sem cordão de solda ao longo de seu comprimento (tubos sem costura). O mais 

conhecido é o "Processo Mannesmann". 

 

— 2.Tubos de diâmetros maiores obtidos por processos de fabricação que envolvem etapas de 

soldagem. Esses tubos são fabricados a partir de chapas finas, grossas, bobinas, tiras metálicas e 

são conformados, ou mediante uma matriz; que flexiona as bordas da chapa e dá à chapa original 

a geometria final do tubo, ou por meio da calandragem da chapa em forma helicoidal. Nestes 

processos, uma etapa de soldagem é sempre necessária para realizar as junções das bordas das 

chapas, resultando em um cordão de solda longitudinal ou espiral ao longo de todo o 

comprimento do tubo (tubo com costura) (CALLISTER JR, 2000; HIPPERT JR, 2004; SILVA, 

2001). 

 

O termo construtibilidade, ferramenta de gestão de projetos, pode ser definido como o 

ótimo uso do conhecimento de construção, experiência em planejamento, projeto, aquisição e 
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operações de campo a fim de atingir os objetivos gerais do projeto. Frequentemente, as 

atividades de construção são executadas sob ótica da perspectiva, sem uma adequação 

apropriada dos processos e habilidades. 

 

Uma análise das perspectivas de construção ainda na fase de projeto, permite: 

 

• Reduzir custos; 

• Antecipar os problemas de campo e as ações redutoras; 

• Minimizar as alterações de projeto potenciais; 

• Aumentar a visão do Projeto; 

• Assegurar os objetivos do Projeto. 

 

A Integração da Soldagem com as atividades de projeto básico, planejamento e inspeção 

se faz necessário para definir: 

 

• Escopo de Soldagem e Inspeção; 

• Tempo de Soldagem e Inspeção; 

• Custos de Soldagem e Inspeção; 

• Qualidade, Segurança e Meio ambiente; 

• Recursos Humanos na Soldagem e Inspeção; 

• Comunicação do Projeto em Soldagem e Inspeção; 

• Riscos de Soldagem e Inspeção; 

• Aquisição na Soldagem e Inspeção; 

 

O tipo de dutos, marítimo ou terrestre irá estabelecer os critérios e a definição das 

referências e normas de projeto e construção. As normas mais usuais são a API 1104, C-203 e 

C-209 da AWWA (American Water Works Association). ASME B 31.3, ASME B 31.4, ASME 

B 31.8, N-464, DNV-OS-F101-SUBMARINE PIPELINE SYSTEMS. 
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2.5.2 Classificação e fabricação de tubos  

 

As classificações dos tubos seguem o diagrama abaixo: 

 

Dentre os processos de fabricação há: 

 

 

As Figuras 5, 6, 7, 8 e 9 demonstram cada um dos processos: 

 

 
Figura 5 – Ilustração do processo de fabricação sem costura, laminação 

Fonte: Portal Met@lica... (2015) 
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Figura 6 – Ilustração do processo de fabricação sem costura, extrusão 

Fonte: Portal Met@lica... (2015) 
 
Com relação ao processo de fabricação por fundição podemos citar: Ferro Fundido 

(Nodular) e Aços especiais não forjáveis. 

Para os processos com costura, onde há etapas de soldagem, temos: 

— SAW Longitudinal (UOE); 

— ERW Longitudinal Linha Contínua; 

— SAWH – Helicoidal Submerged Arc Welding 

SAW Longitudinal (UOE) Figura 7, onde a partir de chapas de aço, há a prensagem 

tornando a chapa de aço em forma de tubo, soldagem interna e externa por arco submerso, 

posteriormente expansão a frio. Ao final da linha há os testes hidrostáticos, ensaios não 

destrutivos como ultrassom, fluoroscopia, ensaios dimensionais e de laboratoriais. 

 
Figura 7 – SAW Longitudinal (U-O-E) 

Fonte: Tenaris Confab... (2015) 
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ERW Longitudinal Linha Contínua Figura 8, onde a partir de bobinas laminadas, há 

operações de desbobinamento do aço, formação dos tubos por meio de rolos, soldagem 

automática por resistência elétrica em alta frequência, posteriormente normalização da solda e 

calibragem. Ao final da linha estão os testes hidrostáticos, ensaios não destrutivos como 

ultrassom, fluoroscopia, ensaios dimensionais e de laboratoriais. 

 

 

 
Figura 8 – ERW Longitudinal Linha Contínua 

Fonte: Tenaris Confab... (2015) 
 

 

SAWH – Helicoidal Submerged Arc Welding Figura 9, onde a partir de bobinas 

laminadas, há a formação dos tubos por processo contínuo helicoidal, soldagem externa por 

arco submerso. Ao final da linha estão os testes hidrostáticos, ensaios não destrutivos como 

ultrassom, fluoroscopia, ensaios dimensionais e de laboratoriais. Soldagem por arco submerso 

também conhecido em inglês como Submerged arc welding (SAW), é um método em que o 

calor necessário para fundir o metal é produzido por um arco elétrico criado entre a peça de 

trabalho e a ponta do arame de soldagem. A ponta do arame de soldagem, o arco elétrico e a 

peça de trabalho são cobertos por uma camada de um material mineral granulado conhecido 

por fluxo para soldagem (daí o nome arco submerso), portanto não há arco visível, pois fica 

escondido, nem faíscas, respingos ou fumos comuns em outros processos. Parte do fluxo é 

fundida gerando uma capa protetora sobre a poça de fusão da solda. O restante não fundido é 

recolhido para a reutilização. 
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Figura 9 – SAWH processo contínuo helicoidal com soldagem externa por arco submerso 

Fonte: Tenaris Confab... (2015) 
 

 

2.6 Caracterização Microestrutural 

 

Na fabricação de tubos com grandes espessuras, há necessidade de uso de aços de alta 

resistência mecânica à tração, como é o caso dos aços da série API 5L – X70(>480 MPa). Estas 

exigências refletem não apenas a necessidade dos aços e de suas juntas soldadas possuírem uma 

temperatura de transição a mais baixa possível (característica essencial para usos em regiões 

frias), mas também um elevado patamar superior de energia de impacto (particularmente em 

gasodutos, cujas elevadas tensões de serviço podem contribuir para a ocorrência de falha no 

modo dúctil de propagação de trincas) (PEREIRA et al., 2012). 

Os aços API, com características de elevada resistência, aliada a boa soldabilidade, baixo 

nível de inclusões e boa qualidade superficial, são especificados pela Americam Petroleum 

Institute (API), no caso a API 5L (FERNANDES, 2011). De acordo com as exigências dos 

tubos, as qualidades API-5L-A e B são usadas em tubulações de baixa pressão, enquanto que 

as API-5L-X42, X46, X52, X60 e X-70 são utilizadas em tubulações de alta pressão. 

O principal guia para a soldagem de tubulações é a norma API 1104, a qual fornece dados 

necessários à obtenção de juntas soldadas com boas qualidades. As juntas em tubulações são 

soldadas no campo e somente do lado externo. Como o tubo é fixo, a soldagem deve ser 
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realizada em todas as posições. O tipo de eletrodo revestido geralmente utilizado na soldagem 

de tubulações é o AWS EXX10, pois possui elevada penetração e pode ser utilizado em todas 

as posições. Nos dias atuais o eletrodo revestido celulósico começa a ser substituído pelo 

processo automático com arame tubular. Para aumentar a soldabilidade e a tenacidades desses 

aços, elementos microligantes como Nb, Ti e V, associados a uma diminuição na percentagem 

de carbono, além da utilização de tratamentos termomecânicos tem sido preponderante para a 

melhoria de suas características microestruturais. 

A laminação termomecânica controlada permitiu ainda, um maior refinamento de grãos 

a menores temperaturas de laminação, o que viabilizou uma produção ainda mais intensa do 

aço API 5L grau X70, que com isso apresentam maior limite de escoamento e melhor 

tenacidade (HILLENBRAND; GRAF; KALWA, 2001). 

Na Figura 3 se pode ver de forma esquemática a sequência de deformação desses aços 

que levam tanto a recristalização como ao crescimento de grãos decorrentes da ação de 

temperaturas e tempos devidos. Porém, na recristalização dinâmica adotou-se o resfriamento 

acelerado, diminuindo assim o tempo de permanência em temperaturas elevadas e reduzindo o 

fenômeno de crescimento de grão, o que resulta em maior refino da microestrutura final. 

A variedade de composição química desses aços, associado aos diferentes ciclos de 

resfriamento, dão origem a uma grande variedade de microestruturas oriundas da decomposição 

da austenita. 

O conhecimento dessas microestruturas é fundamental, pois influenciam no 

comportamento segundo sua utilização e uma microestrutura formada por placas ou agulhas de 

ferrita nucleada no interior do grão austenítico prévio é uma das melhores formas de aumentar 

a tenacidade ao impacto dos aços ARBL (BHADESHIA; SENSSON3, 2010 apud SILVA, 

2010). À medida que a austenita é resfriada a partir de altas temperaturas, a ferrita nucleia-se 

em contornos de grão e cresce, seguindo o formato dos contornos, com uma interface planar 

ferrita/austenita. Com a redução da temperatura, o crescimento planar da interface 

ferrita/austenita tem sua mobilidade reduzida e surgem as placas laterais de ferrita, ou ferrita de 

Widmanstatten como Figura 10. Essas placas laterais de ferrita podem crescer rápido porque o 

carbono, ao invés de difundir em frente à interface, ele é “expulso” para as laterais das finas 

placas. Em temperaturas ainda menores o crescimento dessas placas de ferrita laterais para o 

interior do grão é mais lento, de modo que a transformação ocorre de forma mais rápida se 

                                                 
3 BHADESHIA, H.K.D.H; SVENSSON, L.E.  Modelling the evolution of microstructure in steel weld metal.  
In: CERJAK, H. (Ed.). Mathematical modelling of weld phenomena,  London: Institute of Materials, 1993.  
p.109–182. 
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novas placas de ferrita nuclearem-se sobre as inclusões, originando a ferrita acicular em forma 

de agulhas (KOU, 2003). 

 
Figura 10 – Curva de resfriamento contínuo esquemática para aço microligado de baixo carbono 

Fonte: Kou (2003) 
 

As microestruturas formadas em aços microligados, podem se formar por dois 

mecanismos de transformação: i) majoritariamente reconstrutiva, controlada por difusão, para 

baixas taxas de resfriamento e, ii) majoritariamente displaciva para maiores taxas de 

resfriamento (THEWLIS, 2004). 

 

Regime de transformação reconstrutivo  

O regime de transformação reconstrutivo se baseia na transformação da estrutura 

cristalina do ferro austenítica para ferrítica, em altas temperaturas, envolvendo deslocamento 

de átomos na interface ferrita/austenita, com cinética de reações lentas e controladas por 

difusão. 

a) Ferrita 

Em aços de baixo teor de carbono, a primeira fase a se formar durante o resfriamento, nos 

contornos de grão austeníticos, é classicamente denominada ferrita alotriomórfica, como 

mostrado esquematicamente na Figura 11. A ferrita alotriomórfica tem sua forma definida pelos 

cristais de austenita adjacentes e não por sua estrutura cristalina. A uma temperatura menor, 

cristais de ferrita podem ser nucleados nas inclusões não metálicas no interior dos grãos 

austeníticos, originando a ferrita chamada idiomórfica, que pode ser observada na Figura 11. A 

ferrita idiomórfica não tem sua forma ou orientação cristalográfica definida pelos cristais da 

matriz na qual ela cresce. 
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Figura 11 – Ilustração de ferritas primárias alotrimórficas e idiomórfica 

Fonte: Kou (2003) 
 

Em soldagem, partículas dispersas em aços microligados podem estimular a nucleação de 

ferrita primária, denominadas de ferritas de idiomórficas intragranulares, também no interior 

dos grãos. 

Uma reconstrução em 3D de estruturas formadas no interior dos grãos austeníticos de um 

aço baixo carbono e baixa liga foi apresentada por (CHENG, 2009) e fizeram em 3D a 

composição de dois idiomorfos em 2D, como na Figura 12. 

 
Figura 12 – Micrografias e reconstrução em 3D de ferrita idiomórfica formada após reação isotérmica. Em (a) e (b) são 
apresentados ferritas idiomórficas e em (c) e (d) tem-se a reconstrução 3D das estruturas apresentados em (a) e (b) 
Fonte: Cheng (2009) 
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b) Perlita 

O crescimento da perlita para o interior de um grão austenítico ocorre com a formação de 

lamelas de ferrita e cementita com orientação cristalográfica definida. Esta transformação é 

controlada pela difusão do carbono que, apresenta dinâmica crescente com a redução da 

temperatura, porém uma mais baixa velocidade de difusão, gerando estrutura com lamelas cada 

vez mais finas a ponto de serem mal definidas por microscopia óptica como pode ser visto na 

Figura 13. 

 
Figura 13 – Microestrutura de solda apresentando: 1) Perlita grossa, 2) Fino agregado ferrita carboneto, 3) Perlita 
sem resolução por microscopia óptica 
Fonte: Kou (2003) 

 

Regime de transformação displacivo 

 

a) Ferrita de Widmanstatten  

 

A ferrita de Widmanstatten é uma microestrutura que pode ser formada sob taxas de 

resfriamento relativamente lentas, onde o mecanismo de crescimento envolva o crescimento 

simultâneo de pares de placas mutuamente acomodadas de modo que menos força motriz é 

necessária para a transformação em comparação ao da formação da bainita ou martensita. 

A Figura 14 mostra placas de ferrita primária de Widmanstatten crescem adjacentes aos 

contornos de grão austeníticos, enquanto as placas secundárias crescem a partir de ferrita 

alotriomórfica nos contornos de grão austeníticos. Por outro lado, a ferrita de Widmanstatten 

primária também cresce a partir de inclusões e a secundária pode crescer a partir de ferrita 

idiomórfica intragranular (CHENG; WAN; WU, 2010). 
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Figura 14 – Micrografias de crescimento da ferrita primária de Widmanstatten adjacentes aos contornos de grão 
austeníticos (a, b, c, d) e ferrita de Widmanstätten secundária (e, f, g) 
Fonte: Cheng; Wan; Wu (2010) 

 

 

b) Bainita  

 

Entretanto a bainita é formada em temperaturas nas quais o controle difusional é muito 

lento e há características semelhantes a transformação martensítica que ocorre em temperaturas 

inferiores. A bainita cresce como placas individuais ou arranjos formando lâminas. Pode ser 

classificada como bainita superior ou inferior em função da temperatura de transformação. 

 

Na bainita superior o carbono é particionado para a austenita e se precipita na forma de 

cementita entre as placas de ferrita bainítica. Na bainita inferior, a ferrita fica supersaturada em 

carbono e ocorre precipitação de carbonetos entre as subunidades de ferrita assim como entre 

as placas e é confundida com ferrita de Widmanstatten. Na bainita superior as partículas de 

carboneto são observadas entre as placas, enquanto na bainita inferior as partículas ocorrem 

entre as placas e também no seu interior e a estrutura tende a ficar escura após ataque 

metalográfico conforme Figura 15. 

 

 

f 
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Figura 15 – Micrografia mostrando bainita inferior e superior na ZTA de em um aço com 0,17%C, 1,0%Mn de 
aço soldado. (1) Bainita inferior com partículas de carboneto dentro de subunidades; (2) Bainita superior com 
carboneto alinhado; (3) Ferrita bainítica com carbonetos não alinhados 
Fonte: Thewlis (2004) 

 

c) Martensita 

Classicamente, de acordo com Colpaert (2008), a martensita é o produto de transformação 

extremamente rápida, sem difusão e na qual o carbono fica retido em solução. A elevada energia 

que está presente na transformação da estrutura CFC da austenita para CCC ou tetragonal de 

corpo centrado (TCC), martensítica, restringe a martensita à forma de lâminas delgadas. Em 

aços baixo carbono (menor que 0,2%), ripas de martensita com cristais CCC é a forma mais 

comumente observada, ocorrendo na forma de ripas agrupadas em feixes, conforme Figura 16. 

 

 
Figura 16 – Placas de martensita em metal de solda de aço com 0,13% de carbono, indicando as placas de 
martensita com distribuição das discordâncias 
Fonte: Thewlis (2004) 
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A subestrutura consiste em arranjos celulares com alta densidade de discordâncias; cada 

ripa de martensita é composta por várias dessas células. 

 

d) Ferrita Acicular  

Convencionalmente, as morfologias de ferrita nucleadas no interior dos grãos e que 

apresentam acentuada resposta ao ataque químico, são denominadas ferrita acicular, que nucleia 

nas inclusões presentes no interior do grão austenítico durante a transformação da estrutura 

como mostra a Figura 17. 

 

De acordo com Park et al. (2011), há uma competição cinética entre os produtos de 

transformação da austenita nucleados nos contornos e interior dos grãos, e que diversos fatores 

influenciam a quantidade e a morfologia da ferrita acicular, principalmente: a composição do 

metal de solda, a taxa de resfriamento entre 800°C e 500°C. 

 

 
Figura 17 – Micrografia em metal de solda de aço baixo carbono apresentando ferrita acicular (αa) típica, ferrita 
primária de contorno de grão (α) e ferrita de Widmanstatten (αw) 
Fonte: Babu (2004) 

 

Entretanto na Figura 18 tem esquematicamente os principais fatores que influenciam a 

formação competitiva da ferrita acicular e da bainita, considerando a mesma taxa de 

resfriamento e mesma densidade de inclusões. 
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Figura 18 – Esquema para mostrar os diferentes mecanismos que retardam a transformação bainítica para obtenção 
de ferrita acicular como principal constituinte: a) efeito do tamanho de grão austenítico. b) contorno de grão 
austenítico preenchido com ferrita alotriomórfica: enriquece a austenita em frente à interface α/γ em carbono. c) 
presença de inclusões eficientes para a nucleação de ferrita acicular 
Fonte: Babu (2004) 

 

A ferrita acicular geralmente é observada como uma estrutura muito fina entrelaçada e 

com microfase preenchendo os espaços. Estas placas de ferrita às vezes pode não parecer com 

“agulha”, pois tais diferentes morfologias da ferrita muitas vezes faz confundir esta estrutura 

com outras. 

 

 

2.6.1 Caracterização Microscopia EBSD 

 

Em um microscópio eletrônico de varredura (MEV) a técnica de difração de elétrons 

retro-espalhados (eléctron back-scattered diffraction ESBD) (PRIOR; WHEELER, 1999; 

RANDLE 1992), oferece a possibilidade de mapear a orientação cristalográfica e 

microestrutura dos grãos individuais de um agregado policristalino com um metal ou uma 

cerâmica. Isto permite vislumbrar uma grande variedade de aplicações no estudo de 

propriedades regidas por esses dois fatores. Anteriormente a orientação de rede cristalina de 

minerais dentro da microestrutura só podia ser obtida em magnificações de microscópio óptico, 

com auxílio da Platina Universal. Apesar de estar sendo progressivamente abandonado por ser 

muito trabalhosa, essa técnica ainda é útil em alguns estudos específicos como por exemplo na 

determinação das orientações de limites de grãos. Porém não permite determinar orientações de 

minerais opacos e no caso do quartzo, por exemplo, permite determinar a orientação de apenas 
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um dos eixos cristalográficos. Dessa forma a técnica de EBSD vem preencher uma lacuna e vai 

contribuir de forma significativa para um entendimento cada vez melhor dos fenômenos 

governados pela microtextura de minerais. 

A difração de elétrons é bem conhecida desde os primórdios da microscopia eletrônica no 

Microscópio Eletrônico de transmissão (MET) é utilizada através do imageamento do plano 

focal, que permite identificar a orientação cristalográfica da área que contribui para a difração. 

Utilizando MEV, a orientação cristalográfica pode ser obtida através do método EBSD ou por 

canalização de elétrons “electron channeling”. Inicialmente limitada à análise de grãos 

individuais de metais (DINGLEY; BABA-KISHI; RANDLE, 1995; RANDLE, 1992; 

RANDLE; ENGLER, 2000), essas metodologias foram sendo progressivamente adaptadas para 

o uso em cerâmicas e minerais. O mapeamento da orientação cristalográfica da microestrutura 

só foi possível a partir da evolução de métodos computacionais suficientemente agéis, para 

interpretar os milhares de padrões gerados em um mapeamento de alta resolução. 

O princípio de um microscópio eletrônico de varredura (MEV) consiste em utilizar um 

feixe de elétrons de pequeno diâmetro para explorar a superfície da amostra, ponto a ponto, por 

linhas sucessivas e transmitir o sinal do detector a uma tela catódica cuja varredura está 

perfeitamente sincronizada com aquela do feixe incidente. Por um sistema de bobinas de 

deflexão, o feixe pode ser guiado de modo a varrer a superfície da amostra segundo uma malha 

retangular. O sinal de imagem resulta da interação do feixe incidente com a superfície da 

amostra. O sinal recolhido pelo detector é utilizado para modular o brilho do monitor, 

permitindo a observação. A maioria dos instrumentos usa como fonte de elétrons um filamento 

de tungstênio (W) aquecido, operando numa faixa de tensões de aceleração de 1 a 50 kV. O 

feixe é acelerado pela alta tensão criada entre o filamento e o ânodo. Ele é, em seguida, 

focalizado sobre a amostra por uma série de três lentes eletromagnéticas com um spot menor 

que 4 nm. O feixe interagindo com a amostra produz elétrons e fótons que podem ser coletadas 

por detectores adequados e convertidas em um sinal de vídeo. 

 

Elétrons Secundários (“secondary electron” – SE)  

 

Os elétrons secundários no MEV resultam da interação do feixe eletrônico com o material 

da amostra. Estes elétrons resultantes são de baixa energia (<50eV), e formarão imagens com 

alta resolução (3-5 nm). Na configuração física dos MEV comerciais, somente os elétrons 

secundários produzidos próximos à superfície podem ser detectados. O contraste na imagem é 

dado, sobretudo, pelo relevo da amostra, que é o principal modo de formação de imagem no 
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MEV. Os elétrons secundários, elétrons de baixa energia, gerados pelas interações elétron-

átomo da amostra têm um livre caminho médio de 2 a 20 nm, por isso, somente aqueles gerados 

junto à superfície podem ser reemitidos e, mesmo estes, são muito vulneráveis à absorção pela 

topografia da superfície. 

 

Técnica de difração de elétrons retro-espalhados (“eléctron back-scattering diffractino” - EBSD) 

 

A análise de EBSD é um recurso associado à microscopia eletrônica de varredura. Nessa 

técnica uma amostra de superfície plana e polida é posicionada de forma inclinada em 20º em 

relação ao feixe de elétrons incidente. Esse posicionamento é realizado por meio da inclinação 

de 70º do plano do porta amostra, motivo pelo qual esse ângulo é mais frequentemente referido 

nas análises de EBSD. Quando o feixe de elétrons primário, com tensão de aceleração entre 10-

30 KV, atinge a amostra provoca o retroespalhamento dos elétrons numa pequena camada 

superficial, os quais percorrem distintas trajetórias produzindo interferências destrutivas e 

construtivas, conforme condição estabelecida pela a lei de Bragg. Um detector com tela de 

fósforo é posicionado próximo à amostra e captura o padrão de difração dos elétrons 

retroespalhados Figura 19. 

 

Os elétrons retroespalhados, por definição, possuem energia que varia entre 50eV até o 

valor da energia do elétron primário. Os elétrons retroespalhados, com energia próxima à dos 

elétrons primários, são aqueles que sofreram espalhamento elástico, e são estes que formam a 

maior parte do sinal de ERE. Os elétrons retroespalhados de alta energia, por serem resultantes 

de uma simples colisão elástica, provêm de camadas mais superficiais da amostra. Logo, se 

somente estes tipos de elétrons forem captados, as informações de profundidade contidas na 

imagem serão poucas se comparadas com a profundidade de penetração do feixe. O sinal de 

BSE é resultante das interações ocorridas mais para o interior da amostra e proveniente de uma 

região do volume de interação abrangendo um diâmetro maior do que o diâmetro do feixe 

primário. A imagem gerada por esses elétrons fornece diferentes informações em relação ao 

contraste que apresentam: além de uma imagem topográfica (contraste em função do relevo) 

também obtém-se uma imagem de composição (contraste em função do número atômico dos 

elementos presentes na amostra). 
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Figura 19 - Posicionamento da amostra, para análise de EBSD. b) Imagem equipamento. a) Representação 
esquemática 
Fonte: Oxford Instruments... (2015) 

 

 

2.7 Soldagem dos tubos e dutos de transporte 

 

A soldagem é um processo de união dos metais onde a coalescência é produzida por calor 

a uma apropriada temperatura com ou sem uso de material de aporte. As fontes de calor para o 

processo de soldagem são produzidas por arco elétrico, resistência elétrica, chama, laser e feixe 

de elétrons. Os três primeiros são métodos tradicionais, já os citados dois últimos processos são 

desenvolvimentos relativamente recentes. 

 

A soldagem longitudinal e ou helicoidal de tubos em fábricas usam comumente dois 

processos (BRUNO, 2003): 

— Soldagem por Arco Submerso (SAW); 

— Soldagem por Resistência Elétrica (ERW). 

Para a solda de dutos em campo geralmente os processos empregados utilizam metal de 

aporte, não é aplicada pressão para lograr a junta, e dependem de um arco elétrico como fonte 

de calor. Aqui, três processos são comumente usados: 

 

— Soldagem a Arco com Eletrodo Revestido (SMAW); 

— Soldagem por Arco Submerso (SAW); 

— Soldagem a Arco com Proteção por Gás e Eletrodo Consumível (GMAW). 
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Um caso prático de critério específico está na soldagem de minerodutos, que tem como 

requisito o passe de raiz com penetração controlada e, em diversos casos, com dureza similar 

ao do metal base, tendo como fator fundamental a seleção do processo e consumível no passe 

de raiz, bem como a energia de soldagem. Os dutos marítimos utilizados em plataformas de 

petróleo, poços, navios de armazenamento e de transporte do mar com a terra, além de esgotos 

submarinos, tem a soldagem da junta circunferencial como fator de produtividade. Os dutos 

podem ser soldados em terra (on shore) e transportados em navios, outra alternativa é a 

soldagem de tubos on shore, com o conceito double-joint e transportados em barcaças para a 

soldagem final off shore. 

Existem casos que os tubos são soldados na barcaça (off shore) e lançados na condição 

de ligação Figura 20a). 

 

      
Figura 20 – a) Tubos soldados na barcaça processo off shore. b) Tubos soldados tubo na posição vertical, a mesma 
de lançamento 
Fonte: Petroleo Infonet... (2012) 

 

A soldagem de risers ou de estacas, podem ser feitas com o tubo na posição vertical, a 

mesma de lançamento, conforme Figura 20b). 

Na construção de uma linha de dutos o perfil topográfico do terreno onde ela será 

instalada, determinará o tipo de material base mais adequado, bem como os diâmetros e 

espessuras e da mesma forma as válvulas, curvas e conexões. O acoplamento e a colocação da 

tubulação na vala onde será instalada provoca elevadas tensões Figura 21a) 21b). 

 

a) b) 
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Figura 21 – a) Instalação de dutos pela soldagem de tubos em topografias acidentadas. b) Instalação de dutos pela 
soldagem de tubos em baixas temperaturas 
Fonte: Petroleo Infonet... (2012) 

 

A variação de temperatura também pode contribuir para o ocasionamento de trincas na 

fase de colocação da tubulação na vala, conforme mostra a Figura 22. Estes aspectos são de 

vital importância e se não bem avaliados podem acarretar falhas de magnitude catastrófica. 

 

 
Figura 22 – Tubulação com trinca na solda 

 

A preparação de soldagem faz parte dos procedimentos que devem ser qualificados. O 

biselamento pode ser realizado na fabricação ou no campo. A etapa de acoplamento dos tubos, 

antes da soldagem, é de fundamental importância pois definirá a junta a ser soldada, tanto 

quanto a abertura de raiz como o alinhamento. Uma ferramenta muito importante nesta etapa é 

a acopladeira interna, pois permite tracionar a junta circunferencialmente quando do 

acoplamento, reduzindo a tensão residual de soldagem. Já a acopladeira externa não reduz as 

tensões. 

 

a) b) 
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2.7.1 Requisitos para juntas soldadas conforme normas API 

 

O propósito da norma API (2007) é fornecer padrões ou referências para o uso apropriado 

das tubulações transportadoras de gás, água e petróleo, em indústrias de petróleo e gás natural. 

Os graus cobertos por esta especificação incluídos até a edição de 2007 são os do tipo A25, A, 

B, X42, X46, X52, X60, X65, X70 e X80. Todas as especificações de produto são mencionadas 

dentro da especificação API 5L, entre outras, as correspondentes ao fabricante do material, 

dimensões, espessuras, defeitos e critérios de aceitação, assim como práticas de inspeção e 

ensaios do material. 

Os requisitos para as juntas soldadas encontram-se descritos na norma API (2005), 

Welding of. Pipelines and Related Facilities. O propósito desta norma é apresentar métodos 

para a produção de soldas de alta qualidade através do uso de operários de soldagem 

qualificados, procedimentos de solda, materiais e equipamentos aprovados. 

Também, são apresentados métodos de inspeção para assegurar a análise apropriada da 

qualidade da solda através do uso de técnicos, equipamentos e métodos aprovados. A norma 

API 1104 aplica para soldas em construção e em serviço e cobre os processos e técnicas de 

soldadura a serem utilizados e os procedimentos para ensaio das juntas em tubos ao carbono e 

baixa liga usados para o transporte do petróleo e seus derivados. 

As ocorrências de falhas resultantes da soldagem de aços de alta resistência podem estar 

relacionadas com as condições de execução. É importante observar a temperatura ambiente, 

pois o resfriamento rápido permite a formação de estruturas baixa tenacidade e daí a 

necessidade de se prever o pré-aquecimento conforme mostra a Figura 23. 

 
Figura 23 – Pré-aquecimento, preparação para soldagem 

Fonte: Petroleo Infonet... (2012) 
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2.8 Propriedade mecânicas de tração 

 

2.8.1 Ensaio de tração 

 

O ensaio de tração é amplamente utilizado na indústria de componentes mecânicos, 

devido à vantagem de fornecer dados quantitativos das características mecânicas dos materiais. 

Entre os principais destacam-se: limite de resistência a tração (σu), limite de escoamento (σe), 

módulo de elasticidade (E), módulo de resiliência (Ur), módulo de tenacidade (Ut), ductilidade, 

coeficiente de encruamento (n), e coeficiente de resistência (κ).  

É um dos ensaios mais utilizados na determinação das propriedades mecânicas da maioria 

dos materiais. O corpo de prova tem dimensões padronizadas, definidas, por exemplo, pela 

norma (ASTM E8M), "Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials". No 

ensaio de tração, um corpo de prova submetido a um esforço longitudinal crescente de tração 

sofre uma mudança progressiva de extensão Figura 24. 

 
Figura 24 – Figura representativa da deformação progressiva de extensão em ensaio de tração 

Fonte: Callister Jr (2010) 
 

Na condição inicial, a parte central tem um comprimento L0 e a área transversal é dada 

por S0. O equipamento de ensaio aplica gradativamente a partir do zero uma força de tração no 

corpo-de-prova. Assim, de forma genérica, pode-se dizer que, a cada valor de força aplicada F, 

corresponde um alongamento ∆∆∆∆L do corpo. Continuando o aumento da força F, chega-se, como 

em (c) da Figura 24 ao ponto de ruptura do material, finalizando o ensaio.  

No lugar da força, usa-se a tensão de tração σσσσ, que é a relação entre força e área da seção 

transversal. No ensaio, transforma-se curva força "versus" alongamento obtida do registro da 

máquina em uma curva tensão "versus" deformação ou alongamento percentual, considera-se 

apenas a área inicial do corpo, (independe do material) equação 01. 

Tensão de tração   � = �
��

         (01) 
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E no lugar da deformação absoluta é usada a deformação relativa ao comprimento inicial 

L0, equação 02: 

 

 � = ��
��

= 	�
��
��

�          (02) 

 

Ductilidade 

A ductilidade é a capacidade dos materiais de deformar plasticamente. Pode ser medida 

por meio do alongamento ou da estricção, ou seja, a redução na área da seção transversal do 

corpo-de-prova. Quanto mais dúctil o material, maior será a redução de área ou o alongamento 

antes da ruptura. 

Tenacidade 

A tenacidade de um material é uma medida da energia que ele absorve antes e durante o 

processo de fratura. Trata-se de um parâmetro muito importante para a caracterização do 

material, uma vez que ele diz respeito à resistência ao trabalho. 

A tenacidade pode ser calculada através da área num gráfico Tensão – Deformação do 

material. Portando, basta integrar a curva que define o material, da origem até a ruptura, Figura 

25. 

 
Figura 25 – Gráfico tensão x deformação, no qual a área é a tenacidade 

Fonte: Callister Jr (2010) 
 

Elasticidade 

Até certo nível de tensão aplicada o material trabalha no regime elástico-linear, isto é, 

segue a Lei de Hooke e a deformação específica é proporcional ao esforço aplicado. 

A elasticidade de um material é a sua capacidade de voltar à forma original em ciclo de 

carregamento e descarregamento. A deformação elástica é reversível, ou seja, desaparece 

quando a tensão é removida. 



77 

A deformação elástica é consequência da movimentação dos átomos constituintes da rede 

cristalina do material, desde que a posição relativa desses átomos seja mantida. A relação entre 

os valores da tensão e da deformação linear específica, na fase elástica, é o módulo de 

elasticidade, cujo valor é proporcional às forças de atração entre os átomos. Portanto, relaciona-

se com a rigidez do material. 

O trecho OP da Figura 26 é a região ou regime elástico-linear do material, ou seja, o 

comprimento do corpo de prova retorna ao valor L0 se o ensaio for interrompido nessa região. 

O trecho PL é a região ou regime elástico não linear. A tensão máxima na mesma é o limite de 

elasticidade σσσσL do material. 

 

 
Figura 26 – Gráfico tensão x deformação apresentando a região elástica 

Fonte: Callister Jr (2010) 
 

Dentro da região elástica, no trecho OP, a tensão é proporcional à deformação, isto é, o 

material obedece à Lei de Hooke, equação 03: 

 

 � = � ∙ �          (03) 

 

Onde E é o módulo de elasticidade do material (não tem relação com o ponto E da curva). 

Para aços, um valor típico de E é 2,06xl05 MPa ou 206GPa. 

Ultrapassado o limite de proporcionalidade (σσσσP), tem lugar a fase elástica não linear (PL), 

na qual ocorrem deformações crescentes sem variação de tensão. O valor constante dessa tensão 

é uma das mais importantes características dos aços estruturais e é denominada tensão limite de 

escoamento. 
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Plasticidade 

A partir do ponto L, Figura 26, tem-se o início da região plástica ou escoamento do 

material, significando a existência de deformações residuais permanentes. 

A deformação plástica é a deformação permanente provocada por tensão igual ou superior 

à σE, resistência associada ao limite de elasticidade. É o resultado de um deslocamento 

permanente dos átomos que constituem o material, diferindo, portanto, da deformação elástica, 

em que os átomos mantêm as suas posições relativas. A deformação plástica altera a estrutura 

interna do metal, tornando mais difícil o escorregamento posterior e aumentando a dureza do 

metal. 

Esse aumento na dureza, por deformação plástica, é denominado endurecimento por 

deformação a frio, ou encruamento, e é acompanhado da elevação do valor da resistência 

mecânica e redução da ductilidade do metal. 

É usual, em função da incerteza na determinação, considerar início ou limite de 

escoamento, a tensão que produz uma deformação residual ε=0,002 ou 0,2% (ponto E conforme 

Figura 26). Após o escoamento, isto é, após o final do patamar de escoamento, quando houver, 

a estrutura interna do material se rearranja passando pelo encruamento, em que se verifica 

novamente a variação de tensão com a deformação específica, porém de forma não-linear. 

Depois do limite de escoamento há uma significativa redução da área da seção transversal, 

e o corpo de prova começará a se afinar localmente, na região útil próximo ao seu centro. 

Devido ao fato da área da seção reta diminuir, agora mais rapidamente do que o aumento da 

carga de deformação pelo encruamento, a carga necessária para deformar o corpo de prova 

diminuirá e a tensão igualmente continuará a cair até se atingir à fratura. A tensão real segue 

algo como a curva tracejada da Figura 27. Mas a convenção é usar tensão convencional ou de 

engenharia, em relação à área inicial. 

 
Figura 27 – Gráfico tensão x deformação (tensão real e convencional) 

Fonte: Anderson (2005) 
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Em B, da Figura 27, tem-se a tensão máxima (limite de resistência) e, em R, a ruptura do 

corpo-de-prova. A tensão σσσσB é a tensão máxima, também denominada resistência à tração do 

material. E, naturalmente, a tensão em R é a tensão de ruptura σσσσRUP. A tensão à ruptura do 

material é calculada dividindo-se a carga máxima que ele suporta (ponto de instabilidade), antes 

da ruptura, pela área da seção transversal inicial do corpo de prova. Observa-se que σσσσB é 

calculado em relação à área inicial, apesar de o material sofrer uma redução de área quando 

solicitada à tração. Embora a tensão verdadeira deva ser calculada considerando-se a área real, 

a tensão, de engenharia tal como foi definida anteriormente, é mais importante, pois os projetos 

são feitos com base nas dimensões iniciais (DIETER, 1981). 

 

2.8.1.1 RETORNO ELÁSTICO 

Atualmente, existe uma ênfase cada vez maior na manutenção da precisão das dimensões 

dos produtos. Os problemas dimensionais em peças conformadas decorrem, normalmente, das 

tensões elásticas criadas durante a sua deformação e do alívio das tensões após a descarga do 

punção, ou remoção da matriz, em cada operação de conformação. Estes problemas 

dimensionais, ou retorno elástico, estão presentes em inúmeras peças (soluções). No entanto, 

sua magnitude geralmente aumenta com a elevação da resistência dos aços. O retorno elástico 

é inerente a praticamente todo o metal conformando, tornando se mais importante em operações 

de dobramento em particular como na obtenção do duto no processo SAWH – Helicoidal 

Submerged Arc Welding (Figura 9). 

Esta é uma característica que vem assumindo crescente importância em chapas grossas 

destinadas à fabricação de tubos de grande diâmetro é a chamada razão elástica, ou seja, a razão 

entre seu limite de escoamento e de resistência (equação 04). Quanto mais baixo for esse valor, 

menor será a tendência ao aparecimento do chamado retorno elástico ou efeito mola (“spring-

back”) durante a conformação do tubo. Esta é uma ocorrência indesejável, onde a chapa que 

está sendo conformada não assume o formato desejado. Em geral, acredita-se que o retorno 

elástico é muito influenciado pelo valor da razão elástica, por essa razão, os fabricantes de tubos 

geralmente limitam a razão elástica de chapas graus API 5L X60 a X65 em torno de 90% 

(GORNI et al., 2002; MARRON; BOUHELIER, 1995). 

Este desvio dimensional da peça é conhecido como retorno elástico e é causado por uma 

recuperação elástica da peça, que pode ser ilustrada por curvas tensão-deformação, conforme 

mostrado na Figura 28. 

�� = �� ��⁄            (04) 
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Figura 28 - Valor de retorno elástico proporcional a tensão 

Fonte: Worldautosteel (2014) 
 
No caso de aços HSS, e após a descarga (remoção de todas as forças externas e momentos 

externos), o nível de deformação plástica seguiria a linha AB de A para B, onde OB é a 

deformação permanente (plástica) e BC é a deformação recuperada (elástica). Embora esta 

deformação elástica recuperada em um determinado local seja muito pequena, ela pode causar 

mudança significativa na forma da peça, devido ao seu efeito multiplicador mecânico em outros 

locais, por exemplo, na dobra de superfícies curvas. 

 

EFEITO BAUSCHINGER 

Segundo Yan (1998), quando os materiais são carregados em uma direção axial (por 

exemplo, tração) no regime plástico, descarregados e, em seguida, recarregados no sentido 

inverso (por exemplo, compressão), eles podem produzir, durante a recarga, um nível de tensão 

mais baixo do que o do carregamento realizado no sentido original. A Figura 29 é a 

representação esquemática do chamado efeito Bauschinger. 

 
Figura 29 – Representação esquemática do comportamento uniaxial tensão-deformação de muitos materiais 
durante a deformação no sentido inicial e reverso, mostrando o efeito Bauschinger 
Fonte: Yan (1998) 
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Esta dependência do sentido do carregamento e o comportamento assimétrico das tensões 

são conhecidos como o efeito Bauschinger, depois de Bauschinger (1886) relatar o fenômeno 

em 1886. Este efeito tem sido amplamente estudado desde então.  

A maioria dos elementos de liga, como C, N, Cr e Ni, tendem a abaixar a razão elástica, 

particularmente os dois primeiros. O silício possui efeito neutro, enquanto que o Mn e Cu 

apresentam efeito no sentido de elevar a razão elástica. Obviamente tais efeitos decorrem 

exclusivamente da ação da solução sólida isso nem sempre é visto na realidade, uma vez que a 

presença de elementos de liga pode modificar a microestrutura de forma tal a exercer outros 

efeitos sobre a resistência mecânica do aço (HONEYCOMBE, 1982). 

O efeito Bauschinger é o fenômeno no qual ocorre a redução da tensão de escoamento à 

tração (compressão) quando o material é descarregado e recarregado à compressão (tração) no 

regime plástico e aplicada uma tração (compressão) na mesma direção (Figura 30). 

 

 
Figura 30 – Curva típica de Bauschinger  

Fonte: Yan (1998) 
 

 

 

2.9 Conceitos básicos da mecânica fratura 

 

Em serviço é comum a ocorrência de trincas junto a regiões de altas tensões como filetes, 

rasgos de chaveta, reduções bruscas de seção e outras descontinuidades. Os defeitos tipo trinca 

mais comuns são: 
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- trincas de solidificação, 

- trincas de hidrogênio em soldas, 

- decoesão lamelar, 

- trincas nucleadas em serviço por fadiga ou corrosão sob tensão. 

Normalmente estes defeitos são detectados e avaliados quanto as suas dimensões por 

técnicas de ensaios não destrutivos. O objetivo da Mecânica da Fratura é a de determinar se um 

defeito tipo trinca irá ou não levar o componente a fratura catastrófica para tensões normais de 

serviço permitindo, ainda, determinar o grau de segurança efetivo de um componente trincado. 

O grande mérito da mecânica da fratura é a de possibilitar ao projetista valores quantitativos de 

tenacidade do material permitindo projetos que aliem segurança e viabilidade econômica. A 

mecânica da fratura quando aplicada à fadiga e a corrosão sob tensão permite a operação segura 

de componentes com defeitos prévios e/ou trincas nucleadas em serviço. 

É evidente que a presença de uma trinca afeta a resistência de um componente. Desta 

forma durante o crescimento da trinca a resistência estrutural vai sendo minada. O controle de 

fratura tem o objetivo de prevenir a fratura devido a defeitos e trincas frente a carregamentos 

em serviço. 

Uma forma de prevenir a fratura é fazer com que a resistência não caia abaixo de 

determinado limite. Isto significa que deve ser evitado que as trincas atinjam tamanhos críticos. 

São apresentados, assim, dois problemas a serem resolvidos: 

- calcular o tamanho de defeitos admissíveis (deve-se determinar como o tamanho da 

trinca afeta a resistência global). 

- calcular o tempo de operação em segurança (definição do tempo necessário para uma 

determinada trinca alcançar o tamanho crítico). 

A ferramenta matemática para possibilitar a análise de defeitos permissíveis é a mecânica 

da fratura. Ela fornece os conceitos e equações utilizadas para determinar como as trincas 

crescem e quanto podem afetar a resistência de estruturas. 

A mecânica da fratura divide-se em: 

- mecânica da fratura linear-elástica (MFLE) 

- mecânica da fratura elasto-plástica. (MFEP) 

A primeira normalmente é utilizada em situações em que a fratura ocorre ainda no regime 

linear-elástico. Isto pode ocorrer para ligas de altíssima resistência mecânica ou mesmo em 

ligas com resistência moderada desde que empregadas em uma espessura razoável. É a 

espessura que ditará se o regime é o estado plano de deformação (estado triaxial de tensões) em 
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que a mecânica da fratura linear-elástica é aplicável ou o estado de tensão plana (biaxial de 

tensões) em que a mecânica da fratura elasto-plástica é aplicável. 

Apesar da complexidade que envolve a mecânica da fratura a mesma pode ser aplicada 

no controle de fratura desde situações bem simples como: 

- um martelo, em que deve ser escolhido um aço com tenacidade apropriada, 

Até situações da alta complexidade tecnológica como: 

- um avião, que no desenvolvimento de ligas de alta resistência mecânica envolva a 

análise de tolerância de defeitos (tamanho crítico de trincas), avaliação do comportamento em 

fadiga do material (taxa de propagação de trinca em fadiga), susceptibilidade a meios agressivos 

(corrosão sob tensão), testes de protótipos e, em operação, os planos de inspeção (reparo e troca 

de peças) 

Os desenvolvimentos ocorridos nos processos de fabricação de aços para dutos os 

tornaram mais resistentes a defeitos, fazendo com que os mesmos sustentem significativo 

crescimento estável de trincas acompanhado por deformação plástica antes da falha. Deste 

modo, torna-se necessário prever e controlar o crescimento estável de trinca, para que seja 

possível providenciar os devidos reparos em tempo hábil, a fim de evitar rompimentos ou 

possíveis vazamentos que seriam catastróficos sob o ponto de vista econômico e ecológico. 

(SILVA, 1986). 

 

2.9.1 Fratura frágil e fratura dúctil 

 

Há duas formas principais de fratura em materiais estruturais. A primeira delas é a fratura 

frágil, caracterizada pela súbita separação das faces do defeito e pelo aspecto granular. Este tipo 

de faturamento pode produzir falhas catastróficas em estruturas em operação porque a 

velocidade de propagação do defeito é muito elevada (muitas vezes ultrapassando uma fração 

da velocidade de propagação do som). A fratura frágil pode ser transgranular (clivagem), a qual 

é a mais comum em aços ferríticos e o crescimento do defeito ocorre devido à separação do 

material de acordo com os planos cristalográficos preferenciais. Outro tipo de fratura frágil 

(bastante menos comum em aplicações típicas de aços) é a fratura intergranular na qual o defeito 

cresce devido à separação do material nos contornos de grãos. A segunda forma de fratura é 

denominada de dúctil e é característica de aços de alta tenacidade. Este tipo de fratura apresenta 

grande deformação plástica na frente de trinca antes da propagação do defeito o qual, 

inicialmente, cresce de forma estável. 
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A temperatura de operação, características metalúrgicas e o estado tensional são os 

principais fatores que determinam o modo de fratura (dúctil ou frágil). A fratura frágil é 

característica de um elevado estado hidrostático de tensões na zona de processo de fratura4. 

Entretanto, a fratura dúctil é associada a um estado triaxial menor e elevadas deformações 

plásticas as quais produzem o crescimento de microcavidades e consequente coalescência das 

mesmas devido ao deslizamento e ruptura dos planos cristalográficos. As condições existentes 

em defeitos planares contidos em dutos e vasos de pressão (carregamentos trativos e trincas 

rasas) favorecem o crescimento dúctil do defeito antes da ruptura. Efetivamente, observações 

experimentais (CRAVERO, 2007) revelam que tais estruturas com trincas superficiais 

apresentam colapso geralmente precedido por um significativo crescimento estável do defeito. 

O processo de rasgamento dúctil assim como sua caracterização mecânica por intermédio de 

curvas de resistência (J-R) será explicado com maior detalhamento na seção 2.9.4. 

 

2.9.2 Mecânica da fratura elástica linear (MFEL) 

 

Com a avaliação do efeito da concentração de tensões na ponta de um defeito, realizado 

por Irwin (1948), dá-se origem à Mecânica da Fratura Linear Elástica. Considerando um 

material de comportamento elástico-linear homogêneo; Irwin (1948), baseando-se nas equações 

de Westgaard, derivou expressões que descrevem a distribuição de tensões na região à frente 

de uma trinca passante em uma chapa carregada em tração (Figura 31). As equações estão 

apresentadas abaixo (ANDERSON, 2005): 
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4 Zona de processo de fratura é a denominação dada à região na frente da trinca que apresenta elevado nível de 
tensões (tensões e deformações no caso de fratura dúctil) as quais são responsáveis pelo crescimento (estável ou 
não) do defeito (CRAVERO, 2007). 
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Figura 31 - Campo de tensões elásticas na ponta da trinca 

Fonte: Anderson (2005) 
 

Essas expressões descrevem, de forma única, o estado de tensões na região do sólido 

próxima à ponta da trinca em função do parâmetro K. Esta é uma medida da intensidade do 

campo elástico, e atua como um fator de intensificação de tensões. Adicionalmente, K também 

define – através de Kc – um parâmetro de falha do material. Quando a relação entre o valor da 

tensão remota aplicada σ, e o tamanho do defeito, forem tais que o K gerado na ponta da trinca 

iguala-se a Kc o material irá fraturar de forma frágil e instantânea. Por apresentar também a 

situação mais crítica, a tenacidade à fratura do material em estado plano de deformação e 

carregamento em tração é definida como o valor de KIC. 

No entanto, as distribuições de tensões descritas pelas equações de 5 a 7 apresentam uma 

singularidade na região próxima à ponta da trinca (para r = � 0, σ � ∞). À medida que r 

diminui, a tensão local aumenta até eventualmente atingir o valor do limite de escoamento. 

Nesta condição, a ponta da trinca estará imersa numa região de material plasticamente 

deformado, onde houve alívio das tensões elásticas e soluções lineares não são mais aceitas. 

Vários modelos foram propostos para corrigir o efeito dessa zona plastificada (IRWIN, 1948), 

Dugdale (strip-yield e Barenblat), todos eles consideram o comprimento de trinca efetivo maior 

que o comprimento de trinca real como um artifício para compensar o efeito da zona plástica 

no campo de tensões e no descarregamento elástico. Entretanto, estes modelos têm aplicação 

restrita porque o raio da zona plástica deve necessariamente estar contido dentro da região do 

sólido, na qual as soluções elásticas são válidas (a chamada zona de dominância K). Isto implica 

em estabelecer restrições nas dimensões geométricas que garantam uma zona plástica muito 

pequena; em geral estas restrições resultam em estado plano de deformação. Por exemplo, CDP 

para determinação experimental de tenacidade à fratura (em estado plano de deformação), o 
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comprimento de trinca (a), a espessura (B) e o ligamento remanescente (W-a) devem obedecer 

à relação: 

 

2

5,2)(,, 







≥−

Y

IK
aWBa

σ
          (08) 

 

Onde KI é o fator de intensidade de tensão relativo ao modo I (Figura 32) de carregamento 

(Tração), e σY a tensão limite de escoamento. 

 

 
Figura 32 – Típicos modos de carregamentos. A – Modo I “ABERTURA TRAÇÃO, B – Modo II 
“ESCORREGAMENTO CISALHAMENTO”, C – Modo III “ RASGAMENTO” 
Fonte: Anderson (2005) 

 

Finalmente, a MFEL é especialmente adequada no estudo da fratura frágil, onde a 

resposta do material é essencialmente linear-elástica até a fratura instável. Adicionalmente, a 

MFEL tem sido empregada com sucesso na avaliação do comportamento à fratura de materiais 

de alta resistência e baixa ductilidade (cerâmicas e aços-ferramenta) e de materiais estruturais 

no patamar inferior de energia (lower shelf). Entretanto, para muitos materiais estruturais (que 

exibem ductilidade significativa) o grau de plasticidade na região do defeito invalida os critérios 

de dominância de K e a aplicação da Mecânica da Fratura Elástica Linear. 

 

2.9.3 Mecânica da fratura elásto-plástica (MFEP) 

 

O aumento da plasticidade na região da ponta da trinca com o aumento do carregamento 

da estrutura representa, em termos genéricos, a dissipação do trabalho das forças externas na 

forma de energia de deformação plástica. Consequentemente, uma estrutura dúctil contendo um 

defeito suporta elevados níveis de carga, mesmo após a iniciação e propagação estável da 

fratura. Por isso, em muitos materiais é virtualmente impossível caracterizar o comportamento 
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à fratura através da Mecânica da Fratura Elástica Linear (MFEL). 

A mecânica da Fratura Elasto-Plástica (MFEP) é a alternativa desenvolvida para o estudo 

da fratura em materiais de comportamento não-linear entre carga e deformação e que exibem 

considerável plasticidade na ponta da trinca. Como exposto para estes materiais, os critérios de 

dominância de K não são obedecidos e as soluções da MFEL não podem ser aplicadas. Dois 

parâmetros de tenacidade à fratura são amplamente utilizados, sendo estes, o crak tip opening 

displacemente (CTOD) e a Integral J. Ambos os parâmetros descrevem as condições elasto 

plásticas do material a frente de uma trinca. O CTOD refere-se ao arredondamento da frente da 

trinca, o qual se pode medir a deformação plástica através do afastamento entre as superfícies 

da trinca. Porém, para materiais demasiadamente tenazes, este apresenta limitações para 

descrever a região à frente da trinca, portanto, adotar-se-á a Integral J para avaliação deste 

trabalho (ANDERSON, 2005). 

Na MFEP a integral J representa um parâmetro de energia e é também um parâmetro de 

campo que descreve a distribuições de tensões e deformações na região ao redor da ponta da 

trinca. Idealizando o comportamento elasto-plástico de materiais como sendo um 

comportamento não-linear, onde o caminho de deformação no carregamento é o mesmo no 

descarregamento (elasticidade não-linear), Rice (1968a) definiu o parâmetro J como a média 

da quantidade de energia disponível no material (força-motriz) para um pequeno crescimento 

de trinca. Rice (1968a) demonstrou ainda, que o valor de J pode ser determinado através de 

uma integral de linha calculada no plano normal à trinca, na região ao redor do defeito. 

Entretanto, o volume de material imediatamente à frente da trinca sofre um 

descarregamento elástico, causado pela evolução do processo de fratura dúctil no material e 

pela deformação plástica localizada (Figura 33). Nestas condições, a validade da integral J é 

violada porque sua formulação está baseada em um sólido ideal elástico não-linear, onde são 

rigorosamente semelhantes os comportamentos do material durante carregamento e 

descarregamento. Também em 1968, Hutchinson, (1968); Rice; Rosengreen, (1968), 

mostraram que J descreve univocamente o campo de tensões e deformações na ponta da trinca 

de um material não elástico-linear, cujo comportamento mecânico é descrito pela equação de 

Ramberg-Osgood: 
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Onde σ0 é a tensão de referência (usualmente o limite de escoamento real do material), 

ε0= σ0 / E é sua deformação elástica associada, E é o módulo de elasticidade do material, e α e 

n são parâmetros de ajuste. Valores típicos de n variam desde 3 a 5 para materiais com elevada 

capacidade de encruamento e até 20 para materiais pouco encruáveis. Utilizando a teoria de 

pequenas deformações, Rice e Rosengreen (1968) definiram a singularidade que descreve o 

campo de tensões na frente da trinca, na forma de: 
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Onde σij é o tensor de tensões, σ0 é a tensão de referência, E é o módulo de elasticidade, 

n é uma constante do material, In é uma constante de integração em função de n, e ( )nij ,θσ  é 

uma função adimensional. 

Na MFEP, define-se a zona de dominância J como uma região à frente da trinca onde a 

solução de Rice e Rosengreen (1968) é válida. De fato, a relação entre J e o campo de tensões 

na região do defeito, expressa pela equação 10, representa a condição de similaridade necessária 

para o estabelecimento da Mecânica da Fratura Elasto-Plástica. Esta condição permitiu assumir 

que um parâmetro único como a integral J (e seu equivalente parâmetro de abertura da ponta da 

trinca – CMOD – Crack Mouth Opening Displacement) caracterize univocamente o campo de 

tensões e as condições de fratura nas vizinhanças da trinca para sólidos contendo defeitos com 

diversas configurações geométricas (Figura 33). 

 
Figura 33 - Condições para crescimento de trinca descrito pela integral J 

Fonte: Anderson (2005) 
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2.9.4 Curva de resistência à propagação dúctil J-R 

 

Uma vez que uma trinca em sólido elasto-plástico pode propagar de forma estável, é 

importante uma metodologia ou procedimento para quantificar essa propagação. A metodologia 

empregada para descrever o crescimento estável de trincas é a curva de resistência ao 

rasgamento dúctil (curva J-∆a, curva J-R ou curva R). Esta curva representa, no eixo das 

abscissas, o crescimento de trinca (∆a) com unidade [mm] e no eixo das ordenadas normalmente 

é representado em valores de integral J ou de CTOD (δ) (WELLS, 1961) onde o carregamento 

aplicado (J) com unidade [J/m²]. 

A curva J-R é um meio de se avaliar o acréscimo dessa resistência à fratura, em função 

da extensão dúctil da trinca, Δa. A Figura 34 apresenta de forma esquemática uma curva de 

resistência ao rasgamento dúctil. É indicado o ponto de iniciação de crescimento (JIc); até este 

ponto, o incremento de trinca ∆a é aparentemente devido ao arredondamento inicial da mesma. 

Entretanto, é praticamente impossível determinar exatamente o valor de J que inicia o 

crescimento do defeito (JIc) e, dependendo do procedimento, podem ser obtidos resultados 

muito diferentes. A citada curva pode ser utilizada como um indicador de tenacidade do 

material, assegurando a integridade de componentes estruturais de altíssima responsabilidade, 

como por exemplo, vasos nucleares e no caso deste trabalho dutos de condução de gás e 

petróleo. 

Embora JIc forneça alguns dados sobre o comportamento à fratura do material, este valor 

isolado não caracteriza a fratura após o início do crescimento (fase de propagação da trinca). 

Portanto, a curva J-R toda fornece uma descrição mais geral do comportamento do material. 

Por exemplo, a inclinação da curva (após o início de crescimento) fornece uma ideia da 

estabilidade relativa do crescimento da trinca. Curvas R com inclinação maior indicam uma 

estabilidade maior (PARIS et al., 1979). 

Algumas normas referentes à obtenção de curvas J-R foram desenvolvidas pela ASTM 

(American Society for Testing and Materials), sendo a norma ASTM-E1820 (2013) a mais 

usual e recente. 

Os valores da Integral-J são empiricamente calculados utilizando a curva carga (P) versus 

deflexão (δ) na linha de carregamento. Para o levantamento destas curvas, geometrias do tipo 

compacto em tração (C(T)) e flexão em três pontos (SE(B)) são, comprovadamente, bem 

sucedidas em aplicações da Mecânica de Fratura elasto-plástica, (MFEP). Produzem menor 

espalhamento de dados de propagação de trincas dúcteis, assim como resultados mais 



90 

conservativos de curvas J-R, garantindo uma região de dominância dos campos de tensão e 

deformação HRR nessas geometrias, além da confiança na aplicação dos conceitos da Integral 

J e seus derivados às análises de integridade estrutural (K e CTOD). 

 

 
Figura 34 - Esquema de curva de resistência indicando os diferentes estágios de crescimento do defeito 

Fonte: Anderson (2005) 
 

 

2.10 Integral J 

 

2.10.1 Definição analítica da integral J 

 

A integral J é definida com um parâmetro da MFEP que pode ser interpretada de duas 

maneiras. Como uma taxa de liberação de energia para materiais elásticos não-lineares ou uma 

escala que caracterize a intensidade dos campos de tensão e deformação a frente da trinca para 

materiais elasto-plásticos (ANDERSON, 2005). 

Rice e Rosengreen (1968), provam que a taxa de liberação de energia não-linear, J, 

poderia ser expressa como a integral independente do caminho (definição original de J) para 

sólidos elásticos não lineares. Ainda não era possível, entretanto, aplicar a teoria da integral J a 

materiais reais, elasto-plásticos. Idealizando o comportamento elasto-plástico de metais por um 

comportamento elásto não-linear, conforme Figura 35 (onde o caminho de deformação é 

constante no carregamento e no descarregamento), Rice e Rosengreen (1968) forneceram as 
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bases para estender a mecânica da fratura muito além dos limites de validade da MFEL 

(ANDERSON, 2005). 

 

 
Figura 35 – Comparação esquemática do comportamento tensão-deformação de materiais elasto-plásticos e elasto 
não-lineares 
Fonte: Anderson (2005) 

 

2.10.2 Linha independente do caminho da integral J 

 

Contudo cada geometria a ser analisada apresenta uma forma da Integral J. Portanto, para 

cada tipo de CDP que se deseja analisar será preciso uma nova formulação deste parâmetro, já 

que este necessita de dados, tais como, a espessura (B), o comprimento (W), os tamanhos 

iniciais e finais de trinca (ai, af), e alguns outros que serão descritos no Capítulo 3. Desta forma 

a integral de linha proposta por Rice (1968a), dada pela equação 11 assumirá diferentes formas 

conforme a geometria do CDP que se deseja ensaiar. 

De acordo com Rice (1968a), a fratura do material terá início quando um valor crítico de 

J for atingido. Sendo que se esta integral for avaliada ao longo de qualquer linha fechada, a qual 

se encontra totalmente no interior do corpo em questão, não incorporando qualquer 

descontinuidade, inclusive a ponta da trinca, o resultado será igual a zero. 

Se esta integral for tomada ao longo de uma linha aberta Γ envolvendo a ponta da trinca; 

indo da superfície inferior até a superior da mesma e se encontrando completamente dentro do 

corpo-de-prova, esta terá um valor único para todos os contornos Γ, isto é, independente do 

caminho de integração, Rice (1968a), como mostrado na Figura 36. 

Hutchinson e Paris (1979), foram os primeiros a levarem em consideração a necessidade 
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de se eliminar, a parcela de propagação de trinca computada no valor J para garantir a validade 

da Teoria da Plasticidade, que é obtida através do fator γ, que multiplica os incrementos de 

trinca, relacionada diretamente com o deslocamento da linha de carregamento, como pode ser 

visto na Figura 37. 

 

 
Figura 36 – Contorno arbitrário em torno da ponta da trinca 

Fonte: Anderson (2005) 
 

A integral j é definida como (ANDERSON, 2005): 

 

∫
Γ










∂

∂
⋅−⋅= ds

x

u
TdyJ i

i

r
r

ρ          (11) 

 

Onde ρ é a densidade de energia de deformação elástica, função única das tensões e 

deformações e dada como: 

 

∫ ×==
ij

ijijij dyx
ε

εσερρ
0

)(),(          (12) 

 

σij e dεij � são os tensores tensão e deformação infinitesimal, respectivamente; 

iT
r

 � São os componentes do vetor tração definidas de acordo com a normal ao longo do 

caminho de integração; 

iu
r

 � São componentes do vetor deslocamento; 

x,y � são coordenadas retangulares; 

dΓ � é um elemento de arco ao logo do caminho de integração. 
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Figura 37 - Eliminação da parcela de propagação de trinca computada no valor J 

Fonte: Hutchinson e Paris (1979) 
 

2.10.3 Representação física da integral J 

 

Quando se obtém um comportamento essencialmente elástico, segundo Rice (1968a), a 

Integral J representa uma taxa de alívio de energia potencial por superfície gerada na 

propagação. Ou ainda, como uma energia puramente elástica armazenada, disponível para a 

fratura do corpo em questão, variando com o tamanho do ligamento remanescente. 

Compreende-se a Integral J, pela energia acumulada para a fratura por unidade de espessura, 

conforme a aplicação de carga ou deslocamento (P/s ou δ/s), sendo estas razões constantes. Esta 

energia potencial por variação do comprimento de trinca é calculada por: 

 

;
da

dU
J −=  δ ou P constantes         (13) 

 

U  � energia potencial elástica acumulada não-linear; 

a  � comprimento de trinca; 

δ  � deslocamento aplicado; 

P  � carga aplicada; 

 

Esta singularidade pode ser vista na Figura 38 à seguir: 

  ;
da

dU
J −=     δ   ou   P    constante 

Eliminação da parcela 
de propagação de trinca 
computada no valor J 
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Figura 38 - Energia acumulada para a fratura por unidade de espessura, de acordo com a aplicação de carga e 
deslocamento, sendo estas constantes 
Fonte: Anderson (2005) 

 

2.10.4 Operacionalização da integral J 

 

A avaliação da Integral J foi feita inicialmente via métodos puramente analíticos, 

utilizando-se para isso geometrias ou configurações extremamente simples e sem interesse 

prático. Posteriormente, a notável dependência de J com a carga e o deslocamento 

monotonicamente aplicados, permitiram avaliações via ensaios mecânicos. Além do número 

excessivo de corpos-de-prova necessários, esses ensaios tinham a desvantagem de não 

garantirem a obtenção de informações a respeito da tenacidade do material. De acordo com 

Tarpani (1995), significativos esforços foram então despendidos visando-se relacionar a 

Integral J diretamente ao trabalho realizado no corpo-de-prova, isto é, à área sob o gráfico de 

carga versus deslocamento monitorado na linha de carregamento, P x δ. A primeira expressão 

experimental da Integral J foi então desenvolvida por Rice, Merkle e Paris (1973), e 

independentemente por Sumpter e Turner (1976), que tomaram a definição básica da Integral J 

e a integraram (expressão 14) para o caso especial de uma barra trincada fletida sob três pontos, 

tal como ilustrado na Figura 39. 

 

∫ ⋅′⋅
−

=
c

CdM
aW

J
θ

θ
0

2
          (14) 

 
Onde: 
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 W  � largura do corpo-de-prova; 

 a  � comprimento da trinca; 

 M ′   � momento fletor por unidade de espessura do corpo-de-prova; 

 θC  � parcela de contribuição da trinca ao ângulo total de flexão θt. 

 

Produzindo assim uma expressão relacionando a Integral J ao trabalho elasto-plástico 

efetuado no corpo-de-prova (Figura 39). 

 

0

2

bB

A
J

⋅

⋅
=            (15) 

 
 Onde: 

 A  � área total sob o diagrama P-δ, constituída das parcelas elástica e plástica; 

 B  � espessura do espécime; 

 b0  � ligamento original do corpo-de-prova. 

 

Na sequência, foi experimentalmente comprovado que, caso a rotação dos corpos-de-

prova do tipo compacto sob tração, C(T), seja levada em consideração; isto é, se a medida de 

deslocamento é tomada na linha de carregamento, ao invés de no ponto de carregamento (que 

experimenta duas componentes de deslocamento ortogonais entre si), o valor da Integral J, para 

essa geometria particular, pode ser obtido por uma expressão do tipo (MERKLE; CORTEN, 

1974): 

 
Figura 39 – A energia referente a integral j, representada pela área abaixo da curva de carregamento versus 
deslocamento do extensômetro 
Fonte: Rice; Merkle; Paris (1973) 
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2.11 Tenacidade a fratura influenciada pela geometria do CDP 

 

Estruturas tubulares com pressurização interna apresentam uma singularidade na zona 

plástica formada à frente da trinca. Contudo, as normas de ensaios para a determinação de 

curvas J-R de materiais são elaboradas para fornecer condições de elevada restrição plástica na 

ponta da trinca (alta triaxialidade de tensão), exatamente para resultar em valores conservativos 

de tenacidade (lower bound). Tubos de alta pressão, entretanto, apresentam baixa restrição 

plástica porque são estruturas de paredes finas, que não favorecem o estabelecimento de um 

estado plano de deformação. Além disso, tem-se a formação de uma condição de baixa 

triaxialidade resultantes do predomínio de carregamentos de tensão de membrana 

(consequência da pressão interna). Neste sentido, os métodos semi-empíricos têm a vantagem 

de considerar implicitamente o efeito de restrição plástica na ponta da trinca, já que foram 

desenvolvidos a partir de resultados de ensaios em escala real nos quais estes efeitos se 

manifestam diretamente. Contudo, leva a resultados mais conservativos quando a restrição 

plástica se apresenta diferentemente, pelo não estabelecimento de um estado plano de 

deformação.  

A dificuldade em se transferir resultados laboratoriais para configurações de estruturas 

reais pode ser facilmente visualizada através da Figura 40. 

 

 
Figura 40 – Influência da geometria à tenacidade a fratura 

Fonte: Nyhus (2001) 
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Este gráfico apresenta qualitativamente o efeito de restrição plástica (constraint), dado 

pelo parâmetro Q, na variação da tenacidade à fratura de uma configuração geométrica 

específica. A curva principal mais espessa é o lugar geométrico dos valores de tenacidade 

determinados de forma analítica para diferentes configurações, enquanto que as linhas finas 

representam os valores de J ou CTOD obtidos experimentalmente (NYHUS, 2001). Observa-

se que valores de tenacidade determinados em laboratório, com as normas vigentes são muito 

inferiores (lower bound) àqueles encontrados em estruturas reais. Devido ao fato de que em 

corpos-de-prova normalizados dos tipos C(T) ou SE(B), os níveis de restrição plástica serem 

significativamente superiores ao nível de restrição plástica atuante em dutos contendo defeitos 

planares. As estimativas mais adequadas do nível de restrição plástica nestes seriam fornecidas 

por corpos-de-prova do tipo SE(B) contendo trincas rasas, ou melhor, corpo-de-prova de tração 

com entalhe de canto e submetidos a cargas trativas SE(T), resultando em estimativas mais 

realistas da tenacidade à fratura desta estrutura (NYHUS, 2001). De fato, é possível observar 

que para trincas rasas, em configurações SE(B) com a/W = 0,30, o nível de restrição é bastante 

inferior ao de CDP’s padronizados, com profundidade de trinca da ordem de 0,5 ≤ a/W ≤ 0,7. 

Dessa maneira, percebe-se que o comportamento à fratura de estruturas trincadas depende 

fortemente das condições de geometria e de carregamento (FALESKOG; GAO; SHIH, 1998). 

Como a questão permanece aberta para a obtenção de um procedimento teórico-

experimental, no qual se obtêm valores de tenacidade à fratura em condições mais próximas 

das condições de operação de estruturas tubulares; necessita-se empregar o uso de uma 

geometria de CDP não padronizada, no caso os espécimes SE(T), pois como podemos visualizar 

na Figura 40 este CDP é o que mais se assemelha a condição de trabalho do duto contendo um 

defeito longitudinal. 

 

 

2.12 Determinação da curva J-R 

 

2.12.1 Espécimes SE(B) de acordo com a norma ASTM E1820 

 

Os valores da integral J são calculados experimentalmente a partir da área sob a curva 

“CARGA vs DESLOCAMENTO”, o qual corresponde ao trabalho realizado durante a 

iniciação e propagação da extensão dúctil da trinca. 

Os diagramas “P x COD” são obtidos por meio de ensaios de CDP’s pré-trincados, 
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padronizados e carregados contínua ou descontinuamente, são possivelmente feitos de duas 

maneiras, via controle: 

 

- do deslocamento do pistão (LVDT do sistema universal de ensaios mecânicos); 

- da abertura da boca a trinca do espécime por um extensômetro acoplado à boca do entalhe. 

 

A curva J-R consiste em um gráfico da Integral J versus extensão da trinca Δa, na região 

de crescimento de trinca controlado por J. Como a extensão da trinca varia continuamente 

durante o ensaio, o valor de J deve ser calculado de modo incremental. As formulações a seguir 

representam a obtenção dos parâmetros para o cálculo de J, segundo a norma (ASTM, 2013). 

A integral J apresenta duas componentes, sendo uma parte elástica e outra plástica: 

 

( ) ( ) ( )iplielitotal JJJ +=            (16) 

 

Sendo que as componentes elástica e plástica são dadas pelas expressões 17 e 18 

respectivamente: 
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K
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υ−×
=           (17) 

  Onde: 

  K  � fator de intensidade de tensão; 

  υ  � coeficiente de Poisson; 

  E  � módulo de elasticidade do material; 
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Os coeficientes da equação (18) são dados por: 
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( ) ( ) ( ) ( )( )iiiipl CP ×−=νν           (21) 

  Onde: 

  ai  � comprimento incremental de trinca; 

  Vpli  � parte plástica incremental do deslocamento na linha de carga; 

  Cci  � flexibilidade elástica incremental corrigida fornecendo o comprimento de 

trinca atualizado ai; 

  b(i-1)  � ligamento incremental do CDP; 

 

Sendo que o parâmetro K para o corpo-de-prova SE(B) é obtido pela equação: 

 

( ) ( )
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  Onde: 

  P(i)  � carga incremental aplicada; 

  S  � distância entre os roletes no carregamento 3 pontos, Figura 62 (S=4W); 

  B  � espessura do CDP; 

  BN  � espessura líquida do CDP (Valor percentual do Side Groove x B); 

  W  � altura do CDP; 
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Os limites máximos para a validade dos valores de J e do crescimento de trinca Δa, de 

acordo com a norma ASTM E1820, são afixados em relação à espessura do CDP e ao ligamento 

original, ou seja: 

O máximo valor de Jmax e o Jlimite são dados pelo menor valor entre as expressões 24, 25 

e 26; 

10
0

max

b
J Y ×

=
σ

           (24) 

10max

B
J Y ×

=
σ

           (25) 

5.7
0
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b
J Y

ite

×
=

σ
           (26) 
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A extensão máxima da trinca Δamax é dada pela expressão 27; 

0max 25,0 ba ×=∆            (27) 

 

Onde: 

σY � limite de escoamento efetivo do material (valor médio entre o limite de escoamento 

e o limite de resistência do material). 

2
TSYS

Y

σσ
σ

+
=            (28) 

 

A configuração adotada acima tenta garantir um estado de deformação 

predominantemente plana, na frente da trinca, segundo a norma ASTM (2013). 

 

2.12.2 Validação dos dados de propagação de trincas 
 

Para que sejam válidos os dados de propagação da curva J-R pela norma ASTM E1820, 

a mesma estabelece que sejam requeridos: 

- pelo menos 01 ponto da curva J-R entre as linhas: “Linha de exclusão 0.15 mm” e “Linha paralela 0.2 mm”; 

- pelo menos 05 pontos da curva J-R entre as linhas: “Linha paralela 0.2 mm” e “Linha de exclusão 1.5 mm”; 

As citadas linhas podem ser observadas na Figura 41 abaixo. 

 
Figura 41 – Validação dos dados da curva J x R pela norma ASTM E1820 
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Como dito anteriormente a norma estabelece a capacidade máxima da Integral J do CDP 

como sendo o menor valor obtido entre as expressões 24, 25, 26 e 27. Sabe-se que o limite de 

escoamento efetivo do material σY é dada pela média entre o limite de escoamento, σYS, e o 

limite de resistências, σTS, ambas as tensões de engenharia em tração monotônica uniaxial. 

Estes limites podem ser verificados na Figura 41. 

O processo de propagação dúctil é assegurado desde que se dê sob condições de 

deformação predominantemente plana na ponta da trinca. Desta forma são fixados níveis 

máximos de tunelamentos permitidos para a pré-trinca por fadiga (trinca original) e para a frente 

de propagação monotônica. Tais limites são definidos na norma ASTM. 

A introdução de entalhes laterais, “side-grooves”, é realizada preferencialmente após a 

operação de pré-trincamento, de tal modo que se tenha nessa etapa um controle mais eficaz 

sobre a uniformidade e o comprimento da trinca durante o ensaio. Suprimindo ao mínimo a 

formação de lábios de cisalhamento na etapa de crescimento da trinca por carregamento 

monotônico. Com essa prática define-se um plano virtual de propagação da trinca e em adição 

induz o desenvolvimento de frentes retas de propagação; que são indispensáveis tanto para o 

sucesso da aplicação das técnicas automatizadas de monitoração de crescimento de trincas, 

quanto para uma perfeita simulação de trincas dúcteis propagando em seções espessas de 

componentes estruturais. 

As dimensões dos CDP’s seguem conforme a Figura 42 e são pré-estabelecidas na norma 

ASTM E1820 a imposição de requisitos quanto às mínimas dimensões necessárias para CDP’s 

utilizados no levantamento de curvas J-R, especificamente quanto ao seu ligamento original e 

a sua espessura líquida, tentam em adição garantir um estado plano de deformação. 

 

 
Figura 42 – Recomendação das dimensões do CDP espécime SE(B) 

Fonte: ASTM (2013) 
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2.12.2.1 Medição do tamanho da trinca COD (Extensômetro na boca da trinca) 

 

Nos ensaios de curva J-R, normalmente os comprimentos iniciais ao e finais af são obtidos 

diretamente da superfície de fratura como podem ser vistos nas Figuras 74 e 75. No entanto, os 

valores intermediários de crescimento de trinca estão associados à flexibilidade elástica do 

CDP, ou seja, cada flexibilidade elástica representa um tamanho de trinca (ai). Os 

deslocamentos incrementais da propagação da trinca medido na face frontal do CDP são 

representados em função de u e podem ser obtidos segundo a regressão polinomiais dada pela 

equação 29 (ASTM, 2013). 

 

5432 031.11351564.5121408.39821.29504.3999748.0 uuuuu
W

ai −+−+−=    (29) 

 

Sendo u flexibilidade normalizada e dada pela expressão: 

)(1

1

ie CEB
u

××+
=           (30) 

 

na qual, C(i) = flexibilidade elástica (elastic compliance) do espécime medido na face frontal do 

CDP (COD),  

  Be � espessura efetiva do espécime, dado por 
( )

B

BB
BB N

e

2
−

−=    (31) 

 

2.12.2.2 Determinação de Apl a partir da abertura da ponta da trinca, COD 

 

A forma mais utilizada para se medir a Apl é a apresentada nas normas ASTM E1820 

corresponde a medição do deslocamento da linha de carga, que no caso de espécimes 

padronizados é o mesmo deslocamento medido na abertura da boca da trinca, COD. 

Portanto, será considerado somente a medida com o extensômetro na boca da trinca, COD 

e a carga. 

Assim, tem-se no caso da medição: 

( ) ( )[ ]
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2.13 Diferentes métodos para levantamento de curvas J-R’s 

 

Nos métodos normalizados de ensaios utilizando a Integral J como parâmetro de 

tenacidade, são impostos certas condições quanto ao posicionamento dos pontos de dados 

versus ∆a que podem ser facilmente satisfeitas caso a extensão da trinca seja monitorada 

continuamente durante toda a execução do ensaio. Possibilitando caso se utilize apenas a técnica 

de um CDP para a obtenção de toda a curva de tenacidade J-R; assim, em decorrência da 

necessidade de pequenos incrementos de propagação de trinca, necessita-se a aplicação de 

técnicas mais avançadas que a originalmente desenvolvida. 

A partir destas constatações, levaram à elaboração de processos mais sofisticados, eles 

vêm obtendo maior destaque no campo da tecnologia de ensaios da MFEP, são eles: 

- Variação da Flexibilidade Elástica VFE; 

- Normalização Linear da Carga NLC; 

- Queda de Potencial Elétrico QPE; 

Os mesmos são mais rápidos e menos afetados pela não homogeneidade natural dos 

materiais, minimizando-se assim a variedade das curvas J-R possibilitando o uso de um único 

CDP para o levantamento da curva J-R completa. 

 

2.13.1 Múltiplos corpos de prova 

 

Técnica que consiste em carregar diversos CDP’s idênticos em diferentes níveis de 

deslocamento monotônico crescente. Sendo posteriormente realizada a determinação da 

propagação da trinca através do realce dos contornos destas (geralmente por meio de 

aquecimento em atmosfera oxidante), seguida por uma análise óptica dos níveis de propagação, 

técnica desenvolvida e discutida por Begley e Landes (1974) e utilizada até os dias de hoje. 

Apesar de muito precisa e confiável, esta técnica apresenta algumas desvantagens 

consideráveis, tal como, ser um ensaio que ocupa um tempo demasiado dos equipamentos de 

ensaios, sendo assim muito trabalhosa, e por ser uma técnica destrutiva, necessita de muito 

material, tornando-se um meio de se obter resultados relativamente caros. Como se não bastasse 

estes empecilhos, por se ensaiar vários espécimes existe uma grande influência da não 

homogeneidade das propriedades do material, de tal forma que interfere na eficácia dos 

parâmetros do ensaio e consequentemente nos resultados. 

Para isso, foram desenvolvidas novas técnicas de ensaio, visando à minimização das 
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desvantagens acima, como, diminuir a influência do operador e técnicas mais rápidas que não 

sejam afetadas pela não homogeneidade do material. Sendo assim desenvolvidos métodos em 

que se utiliza somente um único CDP para o levantamento de uma curva J-R completa. Técnica 

da qual foi utilizada neste trabalho e será citada a seguir, no tópico 2.13.2. 

 

2.13.2 Variação da flexibilidade elástica (VFE) 

 

Neste método, o comprimento da trinca é calculado em intervalos regulares durante todo 

o ensaio acompanha simultaneamente dois parâmetros: 

- descarregamento parcial do CDP; 

- medida de sua Flexibilidade. 

Visto que se trata da inclinação da curva “CARGA x DESLOCAMENTO”, normalizada 

pelo módulo de elasticidade E e considerando a espessura B, do CDP (CLARKE et al., 1976). 

Quando a trinca cresce, o CDP torna-se mais “flexível” e este aumento da flexibilidade é 

então associado ao incremento da extensão dúctil da trinca, por meio de ciclos sucessivos de 

descarregamento e carregamento parciais. Para tanto, o método tem algumas restrições, como 

os ciclos de descarregamento e carregamento devem sempre ocorrer elasticamente, para que se 

possa ter a inclinação destas retas e consequentemente os respectivos módulos e elasticidade, 

como podem ser notados na Figura 43. 

 
Figura 43 – Curva tensão deformação vista durante o ensaio de variação da flexibilidade elástica 

Fonte: Anderson (2005) 
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Pequenos descarregamentos, da ordem de 10% do valor da carga máxima, não afetam os 

resultados do ensaio (CLARKE, 1991) comprovando assim a viabilidade do método. Se 

empregados sistemas de aquisição e análise de dados acoplados a computadores, o tempo de 

levantamento de uma curva J-R completa se reduz de 4-5 horas, se realizado pela técnica dos 

múltiplos CDP’s, para de 20-30 minutos quando realizado pelo método da variação da 

flexibilidade elástica. 

Algumas dificuldades relativas a este método têm origem básica nos efeitos de 

plasticidade da grande maioria dos materiais metálicos estruturais ensaiados, características dos 

metais com alta ductilidade. A ocorrência de tunelamento na frente da trinca causa dois 

problemas, a super-estimativa de J e a sub-estimativa dos valores de propagação dúctil da trinca. 

Mediante a este empecilho Vassilaros, Joyce e Gudas (1980), propuseram a diminuição do 

efeito de plasticidade do material por meio da inserção de um entalhamento lateral nos CDP’s. 

A introdução deste entalhe lateral da ordem de 20% chamado de “SIDE GROOVE” na 

espessura do CDP minimiza o efeito de tunelamento, produzindo frentes retas de propagação, 

devido ao maior confinamento plástico e eliminação da condição de dominância de um estado 

de tensão plana que sempre é estabelecida nas bordas laterais dos CDP’s. Aumentando assim o 

grau de correlação entre os valores preditos de propagação e aqueles fisicamente mensurados e 

consequentemente levando a maior confiabilidade na utilização da técnica. 

A detecção de valores negativos de nível de propagação dúctil de trincas constitui um 

fenômeno comum nos ensaios utilizando a técnica de variação de flexibilidade elástica, 

acredita-se que esses são devidos a diversos fatores sendo os mais comuns: 

- fricção e atrito naqueles pontos críticos de contato, 

- desalinhamento do dispositivo de carregamento; 

- deformação elástica do mesmo; 

- forte interação inicial entre os pontos de contacto acima referidos; 

- mau balanceamento; 

- não zeragem dos dispositivos eletrônicos; 

- efeitos físicos de arredondamento e estiramento; 

Um outro problema característico são os problemas de fadiga, devida à repetida aplicação 

de descarregamentos mecânicos durante ensaios, usando a Técnica de Variação de 

Flexibilidade Elástica (ROSENTHAL; TOBLER; PURTSCCHER, 1990). 

Este método tem importante aplicação em ensaios de CDP’s imersos em ambientes 

agressivos ou corrosivos que possuem as mais diversas condutividades elétricas, pois se 

comparado aos outros métodos não exige correções ou recalibrações. 
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Para a aplicação desta técnica temos como equipamento básico um condicionador de 

sinais de célula de carga, um de deslocamento (LVDT do pistão), um de deformação via 

extensômetro e um amplificador eletronicamente estável.  

As curvas J-R’s são obtidas também através de métodos numéricos, por meio de softwares 

desenvolvidos que simulam a propagação da trinca conforme a aplicação de carga, estes serão 

os métodos para se obter resultados de comparação para os aços que serão discutidos neste 

trabalho. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

3.1 Introdução 

 

Este capítulo descreve as atividades laboratoriais de análises macro e microestruturais e 

também a determinação de algumas propriedades mecânicas a partir de ensaios mecânicos. 

Atividades estas que são: Análise de elementos químicos; Caracterização Microestrutural 

(ASTM E3); Ensaio de Tração (ASTM E8M); Ensaio de Impacto “Charpy” (ASTM E23-94A) 

e por fim curvas de resistência à propagação dúctil da trinca curva J-R realizadas através do 

Ensaio de Tenacidade à Fratura (ASTM E1820). 

 

A seção 3.2 descreve o material ensaiado, bem como a direções de retiradas dos CDP’s 

usados na realização das análises. 

A seção 3.3 descreve o procedimento experimental empregado no ensaio de tração e 

medição de dureza, bem como geometria e as dimensões dos CDP’s utilizados para os citados 

ensaios. 

A seção 3.4 e 3.5 apresentam, respectivamente, as metodologias utilizadas para análise 

química e caracterização microestrutural realizadas em microscopia ótica, e via microscopia 

eletrônica de varredura utilizando o recurso associado, a técnica de difração de elétrons retro 

espalhados EBSD. 

A seção 3.6 descreve o ensaio referente à obtenção dos resultados de tenacidade à fratura 

elasto-plástica, para aquisição das curvas J-R, bem como a geometria e as dimensões dos CDP’s 

utilizados. 
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3.2 Material 

 

 

O material utilizado neste estudo é um aço microligado denominado, segundo a American 

Petroleum Institute API, aço API 5L X70, de fabricação da ACELORMITTAL pelo processo 

HSM “HOT STRIP MILL” PROCESS, sendo obtido por laminação a quente envolvendo a 

deformação plástica do metal sob a força de compressão por um par de rolos os quais estão com 

temperatura acima da temperatura de recristalização do metal a ser laminado Figura 44. 

 

 
Figura 44 – Processo HSM para obtenção das bobinas de chapa aço API 5L X70 

Fonte: Acelor Mittal (2015) 
 

Amostra 01, dois pedaços de chapas de AÇO APIX70 retirados da bobina com as 

seguintes dimensões; 16 x 500 x 500 mm, Figura 45a), a mesma chamada de “NORMAL 

NIÓBIO”, possui composição química de acordo com a norma API 5L. Onde a porcentagem 

em peso de nióbio é de 0,06% cujo valor é determinado como máximo aceitável pela Petrobras. 

Amostra 02, dois pedaços de chapas de AÇO APIX70 retirados da bobina com as 

seguintes dimensões; 14 x 400 x 400 mm, Figura 45b), a mesma chamamos de “ALTO 

NIÓBIO”, possui composição química de acordo com a norma API 5L. Porém a porcentagem 

em peso de nióbio é de 0,09% cujo valor está acima do máximo aceitável pela Petrobras. 

 

     
Figura 45 – a) Amostra 01 chapa de AÇO APIX70 ALTO NIÓBIO dimensões; 14 x 400 x 400 mm. b) Amostra 
02 chapa de AÇO APIX70 NORMAL NIÓBIO dimensões; 16 x 500 x 500 mm. 

 

Amostra 01 

a) 

Amostra 02 

b) 
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Na amostra 01 material base, extraiu-se corpos de prova em dois sentidos. 

 

    – MATERIAL BASE NORMAL NIÓBIO TRANSVERSAL; 

    – MATERIAL BASE NORMAL NIÓBIO LONGITUDINAL; 

 

Na amostra 02 material base, extraiu-se corpos de prova em dois sentidos. 

 

   – MATERIAL BASE ALTO NIÓBIO TRANSVERSAL; 

    – MATERIAL BASE ALTO NIÓBIO LONGITUDINAL; 

 

Amostra 03, um tubo de AÇO APIX70 com as seguintes dimensões: espessura 14 mm, 

diâmetro 823 mm e comprimento 1500 mm, Figura 46. A mesma igualmente chamada de 

“ALTO NIÓBIO”, também possui composição química de acordo com a norma API 5L. A 

porcentagem em peso de nióbio é de 0,09% cujo valor está acima do máximo aceitável pela 

Petrobras. 

 
Figura 46 – Tubo de AÇO APIX70 ALTO NIÓBIO dimensões: espessura 14 mm, ∅823mm e comprimento de 
1500 mm 
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A amostra 03 foi cortada em três anéis de 500 mm cada, após 
este primeiro processo foi realizado corte no sentido dos 
quadrantes ficando ao todo com 12 “calotas” conforme Figura ao 
lado. Em outra etapa, duas destas “calotas” foram cortadas, 
preparadas no canteiro de obras (LOCAL PIPE SHOP 
PETROBRAS) e fixadas em desempeno para realização da solda 
de campo por SOLDADOR NÍVEL II PETROBRAS, Figuras 47 
e 48 seguindo procedimento idêntico ao realizado na emenda de 
dutos na construção de dutovias. (Ver ANEXOS A, B) 

 

 
Figura 47 – Tubo de AÇO APIX70 ALTO NIÓBIO dimensões: espessura 14 mm, ∅823mm e comprimento de 
1500 mm 

 

 
Figura 48 – a) Fixação das chapas em desempeno para posterior processo de solda. b) Realização da solda de 
campo por SOLDADOR NÍVEL II PETROBRAS, seguindo procedimento idêntico ao realizado na emenda de 
dutos na construção de dutovias (ANEXO A, B) 

 

Fixação em desempeno Soldador Nível II Petrobras 

a) b) 
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Após o processo de solda realizado em canteiro de obras da Petrobras as chapas ficaram 

da seguinte forma conforme mostrado nas Figuras 49a) e 49b) respectivamente material “ALTO 

NIÓBIO” e “NORMAL NIÓBIO”. 

 

 
Figura 49 – a) Chapa Alto Nióbio - Soldagem por Arco Submerso. b) Chapa Normal Nióbio - Soldagem por Arco 
Submerso 

 

As amostras foram cortadas novamente em segmentos na direção transversal à solda, 

Figura 50 e a partir das amostras geradas foram extraídos corpos de prova, sendo eles destinados 

aos ensaios de tenacidade à fratura. 

 

             
Figura 50 – Corte das chapas soldadas para extração de corpos de prova 

 

Nas chapas soldadas por processo de Soldagem por Arco Submerso (SAW) simulando a 

união de tubos, sendo replicado fielmente o processo de obtenção das dutovias, extraiu-se 

corpos de prova da região da solda e da região da ZTA 

    – SOLDA TUBOS 

    – ZTA SOLDA TUBOS 

 

Chapa Alto Nióbio Soldada 

a) 

Chapa Normal Nióbio Soldada 

b) 
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Para os tubos fabricados pelo processo SAWH – Helicoidal Submerged Arc Welding, a 

NORMA API descreve regiões de estudo especificando também as orientações dos corpos de 

prova, Figura 51. 

 

 
Figure 51 – Exemplo com local e orientação para retirada de corpos de prova 

Fonte: API (2007) 
 

Desta forma respectivamente para o AÇO APIX70-5L “NORMAL NIÓBIO”, com 

porcentagem em peso de nióbio é de 0,06% e “ALTO NIÓBIO”, com porcentagem em peso de 

nióbio de 0,09% tem amostras onde foram retirados corpos de prova da região de material base 

sentido longitudinal, região de material base sentido transversal, região da solda de campo 

proveniente da união de tubos e regiões da ZTA, sendo o processo de solda destas últimas duas 

o processo de Soldagem por Arco Submerso (SAW). 

 

3.2.1 Disposição da extração dos corpos de prova 

 

Os corpos de prova foram removidos das chapas, conforme mostrado na Figura 52 e 

receberam as seguintes denominações: 

1 – AMOSTRA PARA REALIZAÇÃO DA ANÁLISE DE ELEMENTOS QUÍMICOS; 

2 – AMOSTRA PARA CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL; 

3 – CORPO DE PROVA RETANGULAR DE TRAÇÃO RETIRADO NA ORIENTAÇÃO LONGITUDINAL 

DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO, DENOMINAÇÃO (LT); 

4 – CORPO DE PROVA RETANGULAR DE TRAÇÃO RETIRADO NA ORIENTAÇÃO TRANSVERSAL DO 

SENTIDO DE LAMINAÇÃO, DENOMINAÇÃO (TL); 

5 – CORPO DE PROVA QUADRADO DE IMPACTO CHARPY RETIRADO NA ORIENTAÇÃO 

LONGITUDINAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO, DENOMINAÇÃO (LT); 

6 – CORPO DE PROVA QUADRADO DE IMPACTO CHARPY RETIRADO NA ORIENTAÇÃO 

TRANSVERSAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO, DENOMINAÇÃO (TL); 
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7 – CORPO DE PROVA SE(B) DE TENACIDADE A FRATURA RETIRADO NA ORIENTAÇÃO 

LONGITUDINAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO, DENOMINAÇÃO (LT); 

8 – CORPO DE PROVA SE(B) DE TENACIDADE A FRATURA RETIRADO NA ORIENTAÇÃO 

TRANSVERSAL DO SENTIDO DE LAMINAÇÃO, DENOMINAÇÃO (TL); 

 

 
Figura 52 - Disposição da extração dos corpos-de-prova retirados da chapa 

 

 

3.3 Propriedades mecânicas do aço API-X70 

 

3.3.1 Ensaio de tração 

 

De acordo com a Tabela 3 a API-5L define os valores mínimos de resistência mecânica 

em tração para os vários graus de aços, de X42 a X80. Estes valores devem ser obtidos em dois 

tipos de corpos de prova retirados na orientação transversal do sentido de laminação, chamados 

de T e retirados na orientação longitudinal do sentido de laminação, chamados de L. Assim, 

foram realizados ensaios, à temperatura ambiente, conforme a norma ASTM (2004) para a 

obtenção dos dados da curva tensão-deformação, como limite de escoamento, de resistência e 

módulo de elasticidade, que serviram de base para o dimensionamento do sistema de garras e 

pinos para os ensaiados de tenacidade e para certificar a sua conformidade. A Figura 53 

apresenta a geometria e as dimensões do corpo de prova utilizado. 
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a) 

 
 
 
 

b) 
Figura 53 – a) Geometria e dimensões do corpo-de-prova retangular “Subsize Especimen” para o ensaio de tração. 
b) Corpo de prova de tração utilizado no ensaio 

 

 

3.3.2 Medição de dureza 

 

3.3.2.1 Dureza Vickers 

 

Na qualificação do procedimento de soldagem o método de medição de dureza deve ser 

“Vickers” e estar conforme ASTM (2011) ou norma equivalente internacionalmente 

reconhecida. Deve ser utilizado durômetro de bancada com carga de 5 kgf ou 10 kgf, 

respeitando o que for estabelecido na norma de projeto, a carga utilizada foi de 10 kgf. O perfil 

de dureza deve ser obtido efetuando medições na seção transversal conforme Figura 54. 

 

 
Figura 54 – Perfil de dureza Vickers para medidas em soldas com um simples chanfro em V 

Fonte: Petrobras (2002) 
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3.3.2.1 Microdureza 

 

As medidas de microdureza foram realizadas para avaliação das variações 

microestruturais considerando a chapa base, a zona termicamente afetada, ZTA, e a solda de 

múltiplos passes. As medidas foram realizadas em um microdurômetro da marca Mitutoyo, 

carga de 300 gf, nas direções horizontal e vertical, ambas no centro da solda. 

 

 

3.4 Análise química 

 

A composição química foi avaliada em espectrômetro de emissão óptica, o objetivo dessa 

avaliação é identificar a composição dos aços. As dimensões dos CDP’s devem ser suficientes 

para proporcionar área para realização da queima. Foi utilizado dimensões conforme Tabela 4. 

A composição esperada do aço API X70 segue de acordo com a Tabela 3. 

 

Tabela 4 – Definição das dimensões dos corpos de prova para realização da análise química 

TIPO AÇO 
MEDIDAS [mm] 

 

A B 
AÇO API X70 NORMAL NIÓBIO 16 30 

AÇO API X70 ALTO NIÓBIO 14 40 

 

 

3.5 Caracterização microestrutural 

 

A caracterização foi feita de acordo com a norma ASTM (2001), retirando amostras 

referentes aos três planos preferenciais: longitudinal, transversal e ao longo da espessura da 

chapa, (conforme mostrado na Figura 52 região 2 e na Figura 55). Os CDP’s foram removidos 

das placas e montados em baquelite condutor. 

Dimensões dos CDP’s: por comodidade, entre 100 a 500mm² ou aproximadamente 12 a 

25 mm em diâmetro, em casos de materiais cilíndricos (ASTM, 2001). Foi usado área mínima 

de [10 x 10 mm]. 
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Inicialmente, as amostras foram desbastadas em uma lixadeira elétrica para, 

posteriormente, serem embutidas em baquelite. A seguir, as amostras foram submetidas a uma 

sequência de lixas de granulometria #80, #120, #360, #400, #600, #800, #1200 e #2000, 

possibilitando uma superfície isenta de riscos profundos. Em seguida as amostras foram 

submetidas ao polimento final, em solução aquosa de alumina de 1 µm e em pasta de diamante 

de até ¼ de µm. As microestruturas foram reveladas com o uso de uma solução de Nital 2%. 

 

As microestruturas foram analisadas utilizando microscopia óptica, com a ajuda de um 

sistema computadorizado de análise de imagens, eletrônica de varredura, utilizando um 

microscópio FIB que também possibilita a análise do tamanho de grão pela técnica de EBSD. 

No caso da análise por EBSD, uma etapa muito importante é a redução ao mínimo da camada 

encruado devido a preparação metalográfica. Assim, os corpos de prova sofreram polimentos 

em alumina de 1 µm e atacadas com Nital 2%. Este processo foi executado 3 vezes e ao final o 

CDP foi polido sem aplicação de carga por um período de aproximadamente 30 min. 

 

 
Figura 55 – Referência aos três planos preferenciais: Longitudinal (VISTA A), Transversal (VISTA B) e ao Longo 
da Espessura da Chapa (VISTA C) 

 

3.5.1 Caracterização realizada em Microscopia Óptica 

 

Para a caracterização microestrutural faz-se necessário uso dos seguintes equipamentos, 

cujas imagens estão apresentadas na Figura 56: 

- Máquina de corte de precisão com disco diamantado (diâmetro = 100 mm); 

- Prensa automática para embutimento a quente de amostra para metalografia; 

- Lixadeira manual; 

- Politriz motorizada (baixa rotação-125rpm e alta rotação-250rpm); 

- Microscópio metalográfico para análise de imagens digital; 



117 

 

 
Figura 56 – (a) Máquina de corte de precisão; (b) Prensa para embutimento a quente; (c) Lixadeira manual; (d) 
Politriz; (e) Microscópio metalográfico; (f) Amostra embutida 

 

3.5.2 Caracterização microscopia EBSD medida do tamanho de grão 

 

As medidas dos tamanhos de grãos foram realizadas utilizando três procedimentos. O 

primeiro consistiu da análise da microestrutura diretamente das imagens obtidas no microscópio 

ótico acoplado ao sistema de análise computadorizada de imagens. A segunda a partir das 

imagens obtidas no microscópio eletrônico de varredura e importadas para o analisador de 

imagens acoplados no microscópio ótico. Em ambos os casos, cerca de 50 imagens foram 

obtidas de cada região a ser analisada. No terceiro caso foi aplicada a técnica de EBSD e 

considerando orientações de contornos de grãos com diferenças de ângulo acima de 2º e acima 

de 15º. 

 

 

3.6 Ensaio de tenacidade a fratura 

 

O ensaio de tenacidade à fratura permite que se compreenda o comportamento dos 

materiais que contêm trincas ou outros defeitos internos de pequenas dimensões, pela análise 

da máxima tensão que um material pode suportar na presença desses defeitos. Com os 

resultados do ensaio é possível determinar o valor da intensidade de tensão que causa o 
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crescimento da trinca e a consequente fratura do material. Entre os principais parâmetros 

intrínsecos que exercem influência na tenacidade à fratura dos materiais, em especial dos 

metais, podem ser destacados a configuração geométrica do material estudado, as propriedades 

do material e o fator de intensidade de tensão (k). 

 

 

3.6.1 Geometria e dimensões dos CDP’s 

 

Para a realização do ensaio de tenacidade a fratura, foram confeccionados CDP’s tipo 

SE(B) onde a Figuras 57, 58 e as Tabelas 5 e 6 apresentam as informações geométricas e 

dimensionais dos CDP’s utilizados nas: 

 

— amostra 01 material base, extraiu-se corpos de prova em dois sentidos, MATERIAL BASE 

NORMAL NIÓBIO TRANSVERSAL e MATERIAL BASE NORMAL NIÓBIO 

LONGITUDINAL. 

 

— amostra 02 material base, extraiu-se corpos de prova em dois sentidos, MATERIAL BASE 

ALTO NIÓBIO TRANSVERSAL e MATERIAL BASE ALTO NIÓBIO LONGITUDINAL. 

 

— amostra 03 (utilização das calotas retiradas dos tubos) material base, extrair corpos de prova 

em dois sentidos, MATERIAL BASE ALTO NIÓBIO TRANSVERSAL e MATERIAL BASE 

ALTO NIÓBIO LONGITUDINAL. 

 

 

 
 

Figura 57 – Dimensões do CDP SE(B) para o ensaio de tenacidade a fratura J-R’s. Material base sentido transversal 
e longitudinal para amostra 01, amostra 02 e amostra 03 
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a) 

 
c) 

 
b) 

 
d) 

Figura 58 – Geometria do CDP SE(B) para o ensaio de tenacidade a fratura J-R’s. Material base sentido transversal 
e longitudinal para amostra 01, amostra 02 e amostra 03. a) CDP – GRANDE – TRINCA RASA, b) CDP – 
GRANDE – TRINCA LONGA, c) CDP – MÉDIO – TRINCA RASA, d) CDP – MÉDIO – TRINCA LONGA 

 

 

  Tabela 5 – Dimensões do CDP’s SE(B) – Amostra 01, 02 e 03 material base 
Medidas mm 

W B W/B CLASSIFCAÇÃO 
C D P Nome CDP 

SE(B) TRINCA RASA 
25 12,5 2 

GRANDE 
SE(B) TRINCA LONGA GRANDE 
SE(B) TRINCA RASA 

20 10 2 
MÉDIO 

SE(B) TRINCA LONGA MÉDIO 

 

 

  Tabela 6– Relações geométricas dos CDP’s SE(B) – Amostra 01, 02 e 03 material base 
Medidas mm 

entalhe ∆∆∆∆a ao= entalhe + ∆∆∆∆a a/W CLASSIFCAÇÃO 
C D P Nome CDP 

SE(B) TRINCA RASA 4,5 0,50 5,0 0,2 GRANDE 
SE(B) TRINCA LONGA 12,0 0,75 12,5 0,5 GRANDE 
SE(B) TRINCA RASA 3,0 1,00 4,0 0,2 MÉDIO 
SE(B) TRINCA LONGA 9,0 1,00 10,0 0,5 MÉDIO 
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Para a realização do ensaio de tenacidade a fratura nos CDP’s soldados, foram 

confeccionados CDP’s tipo SE(B) onde as Figuras 59, 60 e as Tabelas 7 e 8 apresentam as 

informações geométricas e dimensionais dos CDP’s utilizados nas: 

Chapas soldadas por de processo de Soldagem por Arco Submerso (SAW), simulando a 

união de tubos, processo de obtenção das dutovias, onde foram extraídos CDP’s da região da 

solda e da região da ZTA 

 

   SLD – SOLDA TUBOS 

   ZTA – ZTA SOLDA TUBOS 

 

Em seguida, um entalhe na forma de “rabo de andorinha” (escolhido a fim de facilitar o 

acoplamento do extensômetro no CDP) foi usinado através de corte por eletro erosão em duas 

regiões diferentes desses CDP’s, Figura 61 sendo elas: a) solda e b) ZTA. 

 

 
 

Figura 59 – Dimensões do CDP SE(B) para o ensaio de tenacidade a fratura J-R’s. Material região da solda e 
região da ZTA 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 60 – Geometria do CDP SE(B) para o ensaio de tenacidade a fratura J-R’s. Material região da solda e região 
da ZTA. a) CDP – PEQUENO – TRINCA RASA, b) CDP – PEQUENO – TRINCA LONGA 
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Figura 61 – Posicionamento do entalhe nos corpos de prova referentes ao ensaio de tenacidade a fratura, curvas    
J-R’s. a) Região da solda. b) Região da ZTA 

 

  Tabela 7 – Dimensões do CDP’s SE(B) – Chapas soldadas (Regiões Solda e ZTA) 

Medidas mm 
W B W/B CLASSIFCAÇÃO 

C D P Nome CDP 
SE(B) TRINCA RASA 

12 6,0 2 
PEQUENO 

SE(B) TRINCA LONGA PEQUENO 

 

  Tabela 8 – Relações geométricas dos CDP’s SE(B) – Chapas soldadas (Regiões Solda e ZTA) 
Medidas mm 

entalhe ∆∆∆∆a ao= entalhe + ∆∆∆∆a a/W CLASSIFCAÇÃO 
C D P Nome CDP 

SE(B) TRINCA RASA 1,8 0,60 2,4 0,2 PEQUENO 
SE(B) TRINCA LONGA 5,0 1,00 6,0 0,5 PEQUENO 

 

 

3.6.2 Equipamentos de ensaio 

 

Realizou-se os ensaios no Núcleo de Ensaios de Materiais e Análise de Falhas, NEMAF, 

da Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, Departamento de 

Engenharia de Materiais. Os procedimentos de ensaio de tenacidade à fratura foram realizados 

em duas máquinas servo-hidráulica, respectivamente com capacidade de carga de 250kN Figura 

63 e 100kN Figura 64 em um controlador MTS Flex Test GT. Este controlador possui um 

módulo de programação que permite executar ensaios em CDP`s padronizados SE(B). Para os 

corpos padronizados o controlador MTS Flex Test GT já possui um programa de aquisição 

“pacote” “Fracture Troughnees” que já executa a pré-trinca por fadiga como parte inicial para 

realização do ensaio de tenacidade a fratura, curvas J-R’s, Figura 69. 

Foi usado um extensômetro com variação de abertura no intervalo: 

- [  6    e   18] mm   →  execução da pré-trinca por fadiga; 

- [-2,5  e  2,5] mm   →  ensaio de tenacidade a fratura; 

b) a) 
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Para medição do COD, sendo necessário para obtenção da variação de comprimentos de 

trinca e para o cálculo da área plástica da curva PxCOD. 

A aquisição e o armazenamento dos dados experimentais foram realizadas através de um 

computador externo, o qual registrava os valores de carga, deslocamento do pistão e abertura 

do extensômetro, Figura 65. As Figuras 65, 66 e 67 mostram, respectivamente, os equipamentos 

utilizados no ensaio e a montagem dos dispositivos no CDP montado no sistema MTS. 

As Figuras 66 e 67 apresentam o esquema da montagem do CDP no sistema de ensaio 

MTS, tanto para execução da pré-trinca por fadiga como para realização do ensaio de 

tenacidade a fratura, curvas J-R’s. É possível observar também a posição de acoplamento do 

medidor de deslocamento (extensômetro) no CDP’s para monitoramento de crescimento de 

trinca por flexibilidade elástica. 

 
Figura 62 – Posicionamento do corpo de prova na máquina, para o ensaio de tenacidade a fratura, curvas J-R’s 

 

     
Figura 63 – Máquina servo-hidráulica da marca MTS - 810, realização dos ensaios de tenacidade a fratura 
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Figura 64 – Máquina servo-hidráulica da marca MTS - LANDMARK, realização dos ensaios de tenacidade a 
fratura 

 

2  
Figura 65 - Sistema de operação analógico digital MTS Flex Test GT. E computador de controle e aquisição de 
dados 
Fonte: Francisco (2009) 

 

 
Figura 66 - Sistema de medição para COD via extensometria, execução da pré trinca por fadiga 

Micro controlador 
MTS 458.51 

Computador para 
aquisição de dados 
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Figura 67 - Sistema de medição para COD via extensometria, execução do ensaio de tenacidade a fratura 

 

3.6.3 Pré trinca por fadiga 

 

Com o módulo de programação “Fracture Troughnees” do controlador MTS Flex Test 

GT que permite executar ensaios em CDP`s padronizados SE(B). Pode facilmente executar a 

pré-trinca por fadiga como parte inicial para realização do ensaio de tenacidade a fratura. Tal 

programa do controlador juntamente com a máquina servo-hidráulica submete o CDP a 

carregamentos cíclicos conforme recomendado pela norma (ASTM, 2013) proporcionando a 

colocação de uma trinca à frente do entalhe. O dispositivo mostrado na Figura 68, será utilizado 

para realização das pré-trincas, por meio de flexão três pontos. 

Para garantir o crescimento homogêneo da trinca por fadiga foi necessário o 

acompanhamento do crescimento da mesma em de ambos os lados do espécime, o qual foi feito 

com a ajuda de um estereoscópio. 

  
Figura 68 – a) Dispositivo de fadiga por flexão em três pontos utilizado no ensaio de pré-trinca de fadiga em 
espécimes SE(B). b) Visualização da pré trinca com a utilização de um estereoscópio 
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O ensaio de pré trinca e realizado após o preenchimento dos dados na tela (Figura 69) do 

programa de aquisição “Fracture Troughnees”. Para o preenchimento são necessários os 

seguintes dados de entrada (Tabela 09). 

 

Tabela 9 – Dados de entrada necessários para início da pré trinca 

Geometria do Espécime SE (B) 
Largura (W) 25 mm 

Comprimento da trinca inicial (a0) 4.5 mm 
Espessura (B) 12.5 mm 

Espessura Líquida (Bn) 12.5 mm 
Distância entre os pinos (S) 100 mm 
Módulo de Elasticidade (E) 203000 MPa 

Limite de escoamento 510.6 MPa 
Limite de Resistência 612.9 MPa 

Coeficiente de Poisson 0.3 ---- 
Plano de Orientação da Trinca ---- 

Temperatura de Ensaio 23 °C 

 

 
Figura 69 – Tela de preenchimento dos dados necessários para a realização da pré trinca, programação “Fracture 
Troughnees” do controlador MTS Flex Test GT 

 



126 

3.6.4 Entalhe lateral SIDE GROOVE 

 

Com a pré-trinca finalizada será necessária a realização de entalhes laterais nos CDP’s 

conforme a Figura 70, com o intuito de manter uma frente de trinca em um plano durante o teste 

de curva J-R. Sem o entalhe lateral o CDP está sujeito a grande tunelamento da trinca e a 

formação dos lábios de cisalhamento, pois sabe-se que o material próximo da superfície externa 

encontra-se num baixo estado de triaxilidade de tensão. A redução da espessura não deve ser 

maior que 0,25B. Uma redução de 0,2B tem se mostrado muito adequada para os metais. O 

ângulo interno do entalhe lateral deve ser menor do que 90o. O raio de raiz deve ser menor do 

que 0,5 mm (≈ 0,2 mm) (ASTM, 2013). Os entalhes laterais típicos de corpos-de-prova de 

tenacidade à fratura reduzem a espessura total do corpo-de-prova (B) a uma espessura líquida 

(BN) e esta fica em torno de 80% da espessura total (ANDERSON, 2005). 

 
Figura 70 – CDP com entalhe lateral side groove 

 

3.6.5 Fluxograma de ensaio 

 

1 – Ensaio de tração 

São necessárias as propriedades; limite de escoamento e limite de resistência para 

comprovar a conformidade do material utilizado com a norma API 5L X70. Também a 

estimativa da carga máxima, CDP’s foram confeccionados de acordo com a norma ASTM 

(2004) Figura 53. Definido a disposição de retirada dos CDP’s de tração nas seguintes 

orientações: transversal do sentido de laminação e longitudinal do sentido de laminação 

conforme item 3.2.1 e Figura 52. Os resultados estão mostrados na Tabela 13. 
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2 – Extração dos corpos-de-prova SE(B) 

Definida a quantidade e a disposição de como foram retirados os CDP’s das amostras 01, 

02 e 03 conforme já descrito nos itens 3.2 e 3.2.1. 

 

3 – Definição da pré-trinca 

Defindo o comprimento do entalhe e da pré-trinca, seguindo dimensões e relações 

geométricas apresentadas anteriormente nas Tabelas 5, 6, 7 e 8. 

 

4 – Execução do Entalhe 

Após definido o tamanho do entalhe conforme Tabelas 6 e 8, o entalhe foi confeccionado 

por eletro-erosão com o fio de 0,18 mm. 

 

5 – Marcação da pré-trinca 

Foi realizada uma marcação de limite final da pré trinca para acompanhamento da 

execução da mesma, utilizando traçador milimétrico, como pode se notar na Figuras 66 e 68. 

 

6 – Execução da pré-trinca 

Foram realizadas pré-trincas por flexão três pontos submetido à carregamentos cíclicos 

de acordo com a norma ASTM E1820 (2013), conforme descrito no item 3.6.3 e mostrado nas 

Figuras 66 e 68. 

Deve-se primeiro saber o valor de entalhea =0  para que se possa calcular 00 aWb −=  

para posteriormente calcular 
S

bB
P Yσ⋅⋅

=
2
0

0 5,0 . Da mesma forma sabendo o valor de 

af entalhea ∆+=  para que se possa calcular ff aWb −=  para posteriormente calcular 

S

bB
P Yf

f

σ⋅⋅
=

2

5,0  

As escolhas de 
0fP e 

ffP são importantes para que se possa atingir o valor exato da pré 

trinca, sendo que 
0fP possui um valor maior que 

ffP devido a 0b  (ligamento remanescente 

inicial) ser maior que fb  (ligamento remanescente final), desta forma as cargas para o 

caminhamento da pré-trinca vão se reduzindo de acordo a propagação da pré-trinca, no intuito 

de manter ∆k. 
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Ao final, observa-se na Figura 68b) um exemplo de pré trinca atingida, neste caso em 

especifico 0,6 mm de pré trinca. 

 

7 – Execução dos entalhes laterais 

Após a execução da pré-trinca foram executados entalhes laterais em todos os CDP`s para 

redução da deformação plástica proveniente das laterais. Assim, foram executado também pelo 

processo de eletro-erosão com fio, entalhes com 10%B em cada lado, seguindo toda 

recomendação citada no item 3.6.4. Desta forma, agora com o valor de BN pode-se então 

calcular o valor de Be (espessura efetiva do espécime), equação 31, utilizado posteriormente 

para obtenção do valor de u (flexibilidade normalizada do CDP) dado pela equação 30. 

 

8 – Curva P x ∆ 

Os CDP’s foram confeccionados conforme dimensões e relações geométricas 

apresentadas anteriormente nas Tabelas 5, 6, 7 e 8 e nas Figuras 57, 58, 59 e 60. Para fixação 

do extensômetro foram realizadas nos CDP’s operações de usinagem chamadas de “rabo de 

andorinha” as quais seguiram a ASTM E1820 (2013) e podem ser observadas nas Figuras 58 e 

60. Na Figura 68b) podemos visualizar o extensômetro fixo ao CDP. 

Para execução dos ensaios e obtenção da curva Px∆ foi necessário o preenchimento dos 

dados no programa de aquisição “Fracture Troughnees” de acordo com a Figura 71 (tela do 

programa MTS) abaixo onde pode-se verificar parâmetros de execução. 

 
Figura 71 – Tela de preenchimento dos dados necessários execução dos ensaios e obtenção da curva Px∆, 
programação “Fracture Troughnees” do controlador MTS Flex Test GT 

 

• EXECUTION PARAMETERS

Ramp Rate 0.02 mm/Sec

UnLoad on Load Step

Load Step 1334,47 N

UnLoad on COD Step

COD Step 0.05 mm mm

UnLoad on Displacement Step

Displacement Step 0.0762 mm mm

Unload Pct of Current Load

Percent Unload 20 %

Unload Absolute

Absolute Unload 8896,44 N

Number of Unloads 2 unitless

Crack Propagation Hold Time 2 Sec

Unload Rate 1666.67 N/Sec

Reload Rate -1666.67 N/Sec

Ramp To Initial Load

Pct Of Final Precrack Load 100 %

Load Ramp Rate 1000 N/Sec

No

Yes

No

Yes

No

Yes
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O término do ensaio se dá com níveis de descarregamentos com valores de 

aproximadamente 80% do valor de carga máxima, como podemos ver na Figura 72 logo abaixo. 

 

 
Figura 72 – Esquema do procedimento de ensaio Px∆ ou P x COD 

 

9 – Fratura dos corpos-de-prova 

Após o ensaio o CDP foi submetido a um processo de oxidação com a utilização de um 

forno elétrico pré-aquecido a uma temperatura de 450oC o CDP é colocado dentro do forno e 

mantido por 45 minutos. A Figura 73 a seguir mostra respectivamente o forno e o CDP após a 

oxidação. 

 

                
Figura 73 – Forno elétrico utilizado para oxidação dos CDP’s 
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Após o resfriamento, o CDP foi submergido em um recipiente contendo nitrogênio 

líquido e após equilíbrio térmico, observado com a diminuição das bolhas apresentadas pelo 

nitrogênio líquido, o mesmo foi rompido com o auxílio de uma morsa e de um martelo. Com a 

fratura do CDP pode-se obter os valores iniciais e finais das trincas, a superfície de fratura é 

visualizada em um stereoscópio, e as imagens capturadas por uma câmera digital acoplada. Por 

sua vez, as imagens são visualizadas no software apropriado. Nove valores de ai e af são 

medidos, conforme será mostrado nas Figuras 74 e 75. Com estes valores obtêm-se os valores 

médios utilizando as equações 33 e 34. Estes valores serão utilizados no tratamento dos dados. 

 

10 – Aquisição dos dados 

Com o ensaio descrito no item 8 (P x ∆) obtêm-se uma curva (Figura 72) para cada CDP. 

O controlador MTS Flex Test GT possui um programa de aquisição “Fracture Troughnees” que 

após executado a pré-trinca por fadiga, a curva (Px∆) fornece a curva J-R do CDP. Os dados de 

saída são o gráfico (Jx∆a) e o arquivo “.txt” dos pontos da citada curva, dessa forma é possível 

então obter o gráfico da curva de J-R similar ao que vimos na Figura 41. 

 

3.6.6 Medidas de comprimento de trinca após ruptura do CDP 

 

Para a obtenção das curvas J-R, é necessário obter os valores iniciais e finais das trincas, 

para tanto, como espécime não se rompe completamente durante o ensaio torna-se necessário a 

fratura. Conforme dito no tópico 3.6.5 após ensaio, o espécime é colocado em um forno de 

tratamento térmico com a temperatura da ordem de 450 °C para que haja a oxidação da região 

de propagação da trinca, facilitando a leitura. Com a retirada do CDP do forno espera-se o 

resfriamento em temperatura ambiente e posteriormente, é colocado em um banho de nitrogênio 

líquido, havendo uma redução drástica da temperatura e com um impacto o CDP é rompido por 

fratura frágil, essas regiões podem ser identificadas nas Figuras 74 e 75. 

O procedimento das medidas do comprimento de trinca inicial e final diretamente da 

superfície de fratura foi de acordo com as equações 33 e 34 da norma (ASTM, 2013), onde 

primeiramente a superfície de fratura é capturada com o auxílio de uma câmera digital, como 

ilustram as Figuras 74 e 75 e em seguida, as imagens são visualizadas no aplicativo apropriado 

para tratamento de imagens, na qual ai e af são medidos. 
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  onde: 

  oa   � comprimento médio inicial da extensão estável da trinca; 

  
i

a0   � comprimento inicial incremental da extensão estável da trinca; 

  fa   � comprimento médio final da extensão estável da trinca; 

  
if

a   � comprimento final incremental da extensão estável da trinca; 

 

 

 
Figura 74 - Imagem de superfície de fratura do espécime SE(B) aço API 5L X70, capturada com o auxílio de uma 
câmera digital, e em seguida, visualizadas no aplicativo apropriado para tratamento de imagens, na qual ao é 
medido 

 

 

 

 

 

 

+ e f= p oa 
adiga   +frinca por tré p= Comprimento da  fp 

e = Comprimento do entalhe por eletro erosão  

B = Largura do Espécime 
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Figura 75 - Imagem de superfície de fratura do espécime SE(B) aço API 5L X70, capturada com o auxílio de uma 
câmera digital, e em seguida, visualizadas no aplicativo apropriado para tratamento de imagens, na qual af é medido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comprimento médio final da extensão estável da trinca = fa 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 Considerações gerais 

 

Neste capítulo, são apresentados os resultados obtidos e as discussões, da análise química, 

da análise microestrutural realizada em microscopias óptica e de varredura (utilizando também 

a técnica de difração de elétrons retro espalhados EBSD), dos ensaios mecânicos de tração, 

medições de dureza e dos experimentos aplicando a metodologia para a obtenção das curvas J-

R’s, utilizando CDP’s padronizados SE(B). 

 

4.2 Classificação dos corpos de prova 

 

Os corpos de prova foram classificados de acordo com a origem e sentido de retirada dos 

mesmos. A Tabela 10 mostra a identificação de cada CDP ensaiado, quanto a última coluna, 

apresenta-se o corpo de prova que foi utilizado ou não para análise final. Quando a resposta é 

NÃO, representa que por razões outras o CDP não pode ser utilizado, tais como: crescimento 

insuficiente da trinca e/ou registro irregular da variação da flexibilidade elástica. 

 

  Tabela 10 – Denominação dos corpos de prova ensaiados 

ENSAIO ORIGEM SENTIDO DE RETIRADA NOMENCLATURA QTDE 
Atende 

NORMA 

TRAÇÃO 

CHAPA ESP. 16MM 
NORMAL NIÓBIO 0,06% 

LONGITUDINAL DO 
SENTIDO DE LAMINAÇÃO 

CT16–L1 CT16–L2 
CT16–L3 CT16–L4 04 SIM 

CHAPA ESP. 16MM 
NORMAL NIÓBIO 0,06% 

TRANSVERSAL DO 
SENTIDO DE LAMINAÇÃO 

CT16–T1 CT16–T2 
CT16–T3 CT16–T4 04 SIM 

CHAPA ESP. 14MM 
ALTO NIÓBIO 0,09% 

LONGITUDINAL DO 
SENTIDO DE LAMINAÇÃO 

CT14–L1 CT14–L2 
CT14–L3 CT14–L4 04 SIM 

CHAPA ESP. 14MM 
ALTO NIÓBIO 0,09% 

TRANSVERSAL DO 
SENTIDO DE LAMINAÇÃO 

CT14–T1 CT14–T2 
CT14–T3 CT14–T4 04 SIM 
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  Tabela 10 – Denominação dos corpos de prova ensaiados             CONTINUAÇÃO 

ENSAIO ORIGEM REGIÃO DE RETIRADA QTDE  CÓDIGO 
Atende 

NORMA 

TENACIDADE 

 

TIPO SE(B) 

 

TRINCA 

RASA 

 

a/w=0,2 

CHAPA ESP. 14MM 
ALTO NIÓBIO 0,09% 

MTB → LONGITUDINAL DO 
SENTIDO DE LAMINAÇÃO 

02 
CP_01 SIM 

CP_02 SIM 

CHAPA ESP. 14MM 
ALTO NIÓBIO 0,09% 

MTB → TRANSVERSAL DO 
SENTIDO DE LAMINAÇÃO 

02 
CP_05 NÃO 

CP_06 SIM 

CHAPA ESP. 16MM 
NORMAL NIÓBIO 0,06% 

MTB → LONGITUDINAL DO 
SENTIDO DE LAMINAÇÃO 

02 
CP_17 SIM 

CP_18 NÃO 

CHAPA ESP. 16MM 
NORMAL NIÓBIO 0,06% 

MTB → TRANSVERSAL DO 
SENTIDO DE LAMINAÇÃO 

02 
CP_21 NÃO 

CP_22 SIM 

TENACIDADE 

 

TIPO SE(B) 

 

TRINCA 

LONGA 

 

a/w=0,5 

CHAPA ESP. 14MM 
ALTO NIÓBIO 0,09% 

MTB → LONGITUDINAL DO 
SENTIDO DE LAMINAÇÃO 

02 
CP_03 SIM 

CP_04 SIM 

CHAPA ESP. 14MM 
ALTO NIÓBIO 0,09% 

MTB → TRANSVERSAL DO 
SENTIDO DE LAMINAÇÃO 

02 
CP_07 NÃO 

CP_08 NÃO 

CHAPA ESP. 16MM 
NORMAL NIÓBIO 0,06% 

MTB → LONGITUDINAL DO 
SENTIDO DE LAMINAÇÃO 

02 
CP_19 SIM 

CP_20 NÃO 

CHAPA ESP. 16MM 
NORMAL NIÓBIO 0,06% 

MTB → TRANSVERSAL DO 
SENTIDO DE LAMINAÇÃO 

02 
CP_23 NÃO 

CP_24 NÃO 

TENACIDADE 

 

TIPO SE(B) 

 

TRINCA 

RASA 

 

a/w=0,2 

CHAPA ESP. 14MM 
ALTO NIÓBIO 0,09% 

SOLDA SAW 02 
CP_09 SIM 

CP_10 NÃO 

CHAPA ESP. 14MM 
ALTO NIÓBIO 0,09% 

ZTA – SOLDA SAW 02 
CP_13 NÃO 

CP_14 NÃO 

CHAPA ESP. 16MM 
NORMAL NIÓBIO 0,06% 

SOLDA SAW 02 
CP_25 SIM 

CP_26 NÃO 

CHAPA ESP. 16MM 
NORMAL NIÓBIO 0,06% 

ZTA – SOLDA SAW 02 
CP_29 NÃO 

CP_30 NÃO 

TENACIDADE 

 

TIPO SE(B) 

 

TRINCA 

LONGA 

 

a/w=0,5 

CHAPA ESP. 14MM 
ALTO NIÓBIO 0,09% 

SOLDA SAW 02 
CP_11 SIM 

CP_12 NÃO 

CHAPA ESP. 14MM 
ALTO NIÓBIO 0,09% 

ZTA – SOLDA SAW 02 
CP_15 SIM 

CP_16 SIM 

CHAPA ESP. 16MM 
NORMAL NIÓBIO 0,06% 

SOLDA SAW 02 
CP_27 SIM 

CP_28 NÃO 

CHAPA ESP. 16MM 
NORMAL NIÓBIO 0,06% 

ZTA – SOLDA SAW 02 
CP_31 SIM 

CP_32 SIM 

 

  Tabela 11 – Denominação da região de retirada dos corpos de prova ensaiados 
REGIÃO DE RETIRADA DESCRIÇÃO 

MTB → LONGITUDINAL DO 
SENTIDO DE LAMINAÇÃO 

Região do material base, retirado na orientação transversal do sentido de 
laminação, denominação (TL) de acordo com a Figura 46. 

MTB → TRANSVERSAL DO 
SENTIDO DE LAMINAÇÃO 

Região do material base, retirado na orientação longitudinal do sentido de 
laminação, denominação (LT) de acordo com a Figura 46. 

SOLDA SAW 
Região da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e 
múltiplos passes TIG + ER (Ver ANEXO A, B). 

ZTA – SOLDA SAW 
Região da zona termicamente afetada da solda circunferencial realizada por 
processo de arco submerso e múltiplos passes TIG + ER (Ver ANEXO A, B). 
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4.3 Análise química 

 

Na Figura 76 há uma imagem do material, normal nióbio e alto nióbio respectivamente 

após a queima para a análise química. Comparando a Tabela 12 com a Tabela 3 e juntamente 

com os resultados de carbono equivalente, �����, conclui-se que o material atende as 

características dos aços API X70. 

 

 
Figura 76 – Queima realizada na chapa de aço API 5L X70 para realização do ensaio de composição química em 
porcentagem de peso dos principais elementos de liga. a) AÇO API X70 NORMAL NIÓBIO. b) AÇO API X70 
ALTO NIÓBIO 

 

Tabela 12 – Composição química em porcentagem de peso dos principais elementos de liga obtida por análise 
química dos aços: API X70 NORMAL NIÓBIO e API X70 ALTO NIÓBIO 
Elemento 
%em peso C Mn Si P S Cr Ni Mo Al Pb Ti Nb V Cu W Sn B Fe 

NORMAL
NIÓBIO 0,07 1,77 0,22 0,019 0,004 0,15 0,01 0,06 0,033 0,003 0,021 0,06 0,001 ND ND ND ND BASE 

ALTO 
NIÓBIO 0,04 1,65 0,23 0,017 0,004 0,24 0,26 0,01 0,033 0,003 0,017 0,09 ND ND ND ND ND BASE 

 

Para tubos API X70 PSL-2 com um % em peso de carbono igual ou inferior a 0,12%, o 

carbono equivalente, �����, é determinado através da equação abaixo: 

 

����� = � + ��
�� + ��

�� + ��
�� + ��

�� + � 
�� + �!

"# + $
"� + 5 ∙    (35) 

 

Onde os símbolos químicos para os elementos representam a fracção em percentagem de 

massa (ver Tabela 12). 

 

Se % em peso de boro é inferior a 0,0005%, então não é necessário análise, podendo ser 

considerados como sendo zero para o cálculo do carbono equivalente, �����. 

 

a) b) 
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De acordo com a API 5L X70 o �����&'� ≤ 0,25% portanto utilizando a 

equação (35) temos: 

 

 

Normal Nióbio 

�����-. .01 = 0,07 + 0,22
30 + 1,77

20 + 56
20 + 0,01

60 + 0,15
20 + 0,06

15 + 0,01
10 + 5 ∙ 56 

89:;<-= =>1 = ?, @ABC  Carbono equivalente Normal Nióbio Ok! – Atende API5LX70 

 

 

Alto Nióbio 

�����-D .01 = 0,04 + 0,23
30 + 1,65

20 + 56
20 + 0,26

60 + 0,24
20 + 0,01

15 + 56
10 + 5 ∙ 56 

89:;<-= =>1 = ?, @FA@  Carbono equivalente Alto Nióbio Ok! – Atende API5LX70 

 

 

4.4 Caracterização microestrutural  

 

4.4.1 Microscopia: metal base 

 

Neste material ocorre a adição de elementos de liga (Al, Cr, Mn, Mo, Ni, P, Pb, S, Si, Nb, 

V e Ti,) além daqueles exigidos pela API, para que se obtenha um refinamento dos grãos 

durante o processamento do material, o que resulta em boas propriedades de tenacidade e 

resistência mecânica (FERRANDINI, 1996). Sendo que os três últimos citados Nb, V e Ti 

somados não devem exceder o valor de 0,15% em peso. 

 

As Figuras 77, 79, 81 e 83 são referentes a imagens obtidas por microscopia ótica do aço 

API X70 NORMAL NIÓBIO. As mesmas mostram a microestruturas após o ataque químico 

de nital 2%. 

 

Também para o AÇO API X70 NORMAL NIÓBIO, as Figuras 78, 80, 82 e 84 são 

referentes ao cubo indicativo das faces da chapa. 
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(a)     (b)     (c) 

Figura 77 – Microestrutura do API 5L X70 NORMAL NIÓBIO, nas direções preferenciais (a) plano S, (b) plano 
L e (c) plano T 
 

 

 
Figura 78 – Cubo com microestrutura do aço API 5L X70 NORMAL NIÓBIO com indicativo do sentido da 
laminação 

 

 

⊗⊗⊗⊗ 
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(a)     (b)     (c) 

Figura 79 – Microestrutura do API 5L X70 NORMAL NIÓBIO, nas direções preferenciais (a) plano S, (b) plano 
L e (c) plano T 

 

 

 
Figura 80 – Cubo com microestrutura do aço API 5L X70 NORMAL NIÓBIO com indicativo do sentido da 
laminação 

 

 

⊗⊗⊗⊗ 
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(a)     (b)     (c) 

Figura 81 – Microestrutura do API 5L X70 NORMAL NIÓBIO, nas direções preferenciais (a) plano S, (b) plano 
L e (c) plano T 

 

 

 
Figura 82 – Cubo com microestrutura do aço API 5L X70 NORMAL NIÓBIO com indicativo do sentido da 
laminação 

 

 

⊗⊗⊗⊗ 
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(a)     (b)     (c) 

Figura 83 – Microestrutura do API 5L X70 NORMAL NIÓBIO, nas direções preferenciais (a) plano S, (b) plano 
L e (c) plano T 

 

 

 
Figura 84 – Cubo com microestrutura do aço API 5L X70 NORMAL NIÓBIO com indicativo do sentido da 
laminação 

 

 

⊗⊗⊗⊗ 
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As Figuras 85, 87, 89 e 91 são referentes a imagens obtidas por microscopia do AÇO API 

X70 ALTO NIÓBIO. As mesmas mostram a microestrutura após o ataque químico de nital 2%. 

Também para o AÇO API X70 ALTO NIÓBIO, as Figuras 86, 88, 90 e 92 são referentes 

ao cubo indicativo da face da chapa. 

 

   

(a)     (b)     (c) 

Figura 85 – Microestrutura do API 5L X70 ALTO NIÓBIO, nas direções preferenciais (a) plano S, (b) plano L e 
(c) plano T 
 

 
Figura 86 – Cubo com microestrutura do aço API 5L X70 ALTO NIÓBIO com indicativo do sentido da laminação 

 

⊗⊗⊗⊗ 
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(a)     (b)     (c) 

Figura 87 – Microestrutura do API 5L X70 ALTO NIÓBIO, nas direções preferenciais (a) plano S, (b) plano L e 
(c) plano T 

 

 

 
Figura 88 – Cubo com microestrutura do aço API 5L X70 ALTO NIÓBIO com indicativo do sentido da laminação 

 

 

 

⊗⊗⊗⊗ 
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(a)     (b)     (c) 

Figura 89 – Microestrutura do API 5L X70 ALTO NIÓBIO, nas direções preferenciais (a) plano S, (b) plano L e 
(c) plano T 

 

 

 
Figura 90 – Cubo com microestrutura do aço API 5L X70 ALTO NIÓBIO com indicativo do sentido da laminação 

 

 

 

⊗⊗⊗⊗ 
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(a)     (b)     (c) 

Figura 91 – Microestrutura do API 5L X70 ALTO NIÓBIO, nas direções preferenciais (a) plano S, (b) plano L e 
(c) plano T 

 

 

 
Figura 92 – Cubo com microestrutura do aço API 5L X70 ALTO NIÓBIO com indicativo do sentido da laminação 

 

Em ambos os aços, observa-se uma microestrutura com regiões deformadas e outras 

recristalizadas. Os constituintes dos aços analisados à luz da microscopia ótica são 

principalmente ferrita (área clara) e perlita (áreas escuras), porém identifica-se a presença de 

outros microconstituintes nas zonas de bandeamento que são de difícil classificação. 

⊗⊗⊗⊗ 
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As Figuras 93 e 94 apresentam respectivamente os aspectos gerais da microestrutura dos 

aços API X70 normal nióbio (RNb – %Nb de 0,06%) e API X70 alto nióbio (ENb – %Nb de 

0,09%), observadas em MEV. Novamente, observa-se que a microestrutura foi parcialmente 

recristalizada durante o processamento, e que esta, é composta de ferrita poligonal e algumas 

regiões de perlita esboroada. 

 
Figura 93 – MEV. Aspecto geral da microestrutura do aço API X70, normal Nb (0,06%). Ataque: Nital 2% 

 

 
Figura 94 – MEV. Aspecto geral da microestrutura do aço API X70, Alto Nb (0,09%). Ataque: Nital 2% 

 

20µm 

20µm 



146 

Observam-se ainda regiões de ferrita massiva (setas). Em geral, mesmo observando com 

os recursos da MEV, dada a microestrutura deformada, torna-se difícil a clara identificação das 

fases e dos contornos dos grãos. 

 

4.4.2 Análise Microestrutural: região junta soldada (Solda e ZTA) 

 

Neste material existe a identificação das regiões da junta soldada, que serão analisadas e 

podem ser vistas nas Figuras 95 e 96. São apresentadas de forma bem definida as três regiões 

da junta soldada onde é possível verificar o metal base, os passes da soldagem e a presença de 

ZTA de grãos finos e grãos grosseiros. 

 

 
Figura 95 – Regiões da junta soldada próximas aos passes de enchimento e acabamento NORMAL NIÓBIO 

 

 
Figura 96 – Regiões da junta soldada próximas aos passes de enchimento e acabamento ALTO NIÓBIO 
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A microscopia óptica foi realizada com o objetivo de estudar tanto a região da solda 

quanto da zona termicamente afetada, e comparar suas microestruturas com as do material base. 

Para isso, para os dois aços, ALTO NIÓBIO e NORMAL NIÓBIO foram retiradas amostras de 

uma chapa unida por solda circunferencial (solda GW), contendo as três regiões citadas, 

conforme mostrado na Figura 97. 

 

 

 

 

           I           II           III 

Figura 97 – Esquema de retirada do corpo de prova para o ensaio de microscopia ótica, onde I) Região de Solda, 
II) Região da ZTA e III) Região de material base 

 

 

As Figuras 98 e 99 são referentes a imagens obtidas por microscopia óptica do AÇO API 

X70 NORMAL NIÓBIO, MB, MS e ZTA. As imagens mostram a microestruturas após o 

ataque químico de nital 2%. Nestas microestruturas observam-se diferentes proporções de 

ferrita poligonal, ferrita acicular e ferrita de Widmanstatten. 

 

A Figura 98 apresenta o aspecto geral da região da solda circunferencial realizada por 

processo de arco submerso e múltiplos passes no aço API X70 normal Nb. São observadas as 

regiões como depositada, de granulação grosseira e de granulação fina. A Figura 99 apresenta 

detalhes de cada uma destas regiões. A região como depositada, RCD, é caracterizada por grãos 

colunares, compostos principalmente de ferrita acicular e poligonal, FA (Figura 99 b), ferrita 

de Widmanstatten (Figura 99 a). A região recristalizada de granulação grosseira, RRGG, 

basicamente apresenta as mesmas microestruturas da região RCD, mas com grãos equiaxiais 

grosseiros. Na região recristalizada de granulação fina, RRGF, a granulação é tão fina quanto 

do MB, sendo composta de grãos equiaxiais de ferrita e perlita/bainita e formação de 

microfases. 
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Figura 98 – Aspecto geral da microestrutura da região da solda circunferencial no aço API X70, normal Nb 
(0,06%). Ataque: Nital 2% 
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(a)     (b)  

  
(c)     (d)  

  
(e)     (f)  

Figura 99 – Detalhe da microestrutura nas diferentes regiões da solda circunferencial de múltiplos passes no aço 
API X70, normal Nb (0,06%). (a) e (b) região de como depositado; (c) e (d) região recristalizada de granulação 
grosseira e (e) e (f) região recristalizada de granulação fina. Ataque: Nital 2% 
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As Figuras 100 e 101 são referentes a imagens obtidas por microscopia ótica do AÇO 

API X70 ALTO NIÓBIO. As mesmas mostram a microestruturas após o ataque químico de 

nital 2%. A Figura 100 apresenta o aspecto geral da região da solda circunferencial realizada 

por processo de arco submerso e múltiplos passes no aço API X70 alto Nb. A Figura 101 

apresenta detalhes de cada uma destas regiões. 

 
Figura 100 – Aspecto geral da microestrutura da região da solda circunferencial no aço API X70, alto Nb (0,09%). 
Ataque: Nital 2% 

Como depositado 

Granulação fina 

Granulação grosseira 
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(a)      (f) 

 

  
(c)      (d) 

 

  
(e)      (f) 

Figura 101 – Detalhe da microestrutura nas diferentes regiões da solda circunferencial de múltiplos passes no aço 
API X70, alto Nb (0,09%). (a) e (b) região de como depositado; (c) e (d) região recristalizada de granulação 
grosseira e (e) e (f) região recristalizada de granulação fina. Ataque: Nital 2% 

 

FW
FA 

FW 

FP 

FA 

20µm 

20µm 

20µm 

10µm 

10µm 

10µm 



152 

Similarmente ao observado para a solda na chapa de aço Normal Nb, na RCD a 

microestrutura é composta de ferrita acicular, ferrita de Widmanstatten e ferrita poligonal. 

Entretanto, existe uma significante diferença na quantidade de FW formada no interior dos 

grãos colunares (Figura 101a). Já as regiões de RRGG e RRGF as microestruturas são bastante 

semelhantes. 

As Figuras 102 e 103 apresentam, respectivamente, o aspecto geral da microestrutura do 

metal base dos aços API X70 normal Nb e alto Nb, observadas em microscópio eletrônico de 

varredura, MEV. Similarmente as Figuras de 77 a 92, as microestruturas são compostas 

basicamente de ferrita poligonal, com regiões de ferrita massiva e pequena formação de Perlita. 

Observa-se também que algumas regiões foram completamente recristalizadas durante o 

processo termomecânico de fabricação das chapas, dando um aspecto de bimodalidade na 

granulometria do aço, sendo muito mais acentuado este fenômeno no aço API X70 elevado teor 

de Nb.  

 

4.4.3 Tamanho de Grãos 

 

O controle das microestruturas oriundas do processamento termomecânico e de processos 

de soldagem é importante, pois são elas que determinam as propriedades mecânicas e de 

corrosão dos aços utilizados no setor de produção de gás e petróleo. A adição de elementos de 

ligas é realizada nos aços para que, durante o processamento termomecânico ou tratamentos 

térmicos, sejam atendidas as propriedades necessárias para que o componente possa resistir às 

solicitações em serviço. Dentre algumas características microestruturais, o controle do tamanho 

de grão é importante para o atendimento de certas propriedades mecânicas, tais como as 

tenacidades à fratura e ao impacto, aumento da resistência mecânica e resistência à propagação 

de trincas por fadiga. 

 

Como mostrado nas Figuras de 77 a 92, as microestruturas destes aços, quando 

observadas a luz do microscópio óptico, acoplado a um sistema de análise de imagens, não 

permitiu a medição dos tamanhos de grãos, dada a dificuldade da revelação dos contornos de 

grãos com a resolução necessária para a análise. Assim, similarmente nas Figuras 102 e 103 as 

microestruturas foram também observadas utilizando microscopia eletrônica de varredura, 

MEV para análise posterior das fotomicrografias pelo programa de análise de imagens. 
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(a) 
 

 

(b) 
Figura 102 – Aspecto geral da microestrutura do aço API X70, normal Nb (0,06%). Ataque: Nital 2%. Sendo a) e 
b) regiões distintas 
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(a) 
 

 

(b) 
Figura103 – Aspecto geral da microestrutura do aço API X70, alto Nb (0,09%). Ataque: Nital 2%. Sendo a) e b) 
regiões distintas 

 

Direção de 
Laminação 

Direção de 
Laminação 



155 

Ainda, o uso do programa de análise de imagens não conseguiu limitar os contornos de 

grãos automaticamente e estas imagens tiveram que antes de serem analisadas, tratadas 

utilizando um programa de computador e posteriormente analisadas para obtenção do tamanho 

de grão. As Figuras 104 e 105 apresentam 04 exemplos do tratamento dado as microestruturas 

após registro micrográfico no MEV. 

 

(a) 
 

(b) 
Figura 104 – Microestruturas dos aços API X70 obtidas por MEV após o tratamento de imagem, sendo (a) metal 
base normal Nb, (b) metal base alto Nb 
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(c) 
 

(d) 
Figura 105 – Microestruturas dos aços API X70 obtidas por MEV após o tratamento de imagem, sendo (c) solda 
circunferencial - região recristalizada de granulação fina normal Nb e (d) solda circunferencial - região 
recristalizada de granulação fina alto Nb 
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As análises do tamanho de grão, a partir das imagens oriundas do MEV, foram tratadas 

de maneira a se obter contornos de grãos contínuos, o que certamente depende do discernimento 

do usuário. Assim, decidiu-se pela análise dos tamanhos de grão pelo uso da técnica de EBSD, 

onde foram obtidos os tamanhos de grãos considerando grãos com diferença de orientação 

cristalográfica > 2º e > 15º. Estes valores foram escolhidos por serem a menor diferença 

possível para detecção com segurança, respectivamente, dos contornos de subgrãos e dos 

contornos de grãos que efetivamente atuam como fortes barreiras para o movimento de 

discordâncias. A Figura 106 apresenta o diagrama de cores relativo à indexação dos planos 

cristalográficos observados na ferrita (CCC) e que serão utilizadas para a indexação dos grãos. 

 

 

 
Figura 106 – Diagrama de cores apresentando os planos do sistema CCC da ferrita 

 

 

As Figuras de 107 e 108 apresentam os mapas de EBSD para o metal base dos dois aços. 

As Figuras 109 e 110 apresentam os mapas de EBSD para as regiões recristalizadas de 

granulação fina, RRGF, das soldas circunferenciais dos dois aços. Observa-se na Figura 110 

que o mapa de EBSD não foi exatamente obtido da região de granulação fina e sim da região 

recristalizada de granulação grosseira, RRGG. Assim, este ensaio será repetido o mais breve 

possível no LCE/UFSCar. Tão logo este ensaio seja realizado, as conclusões sobre a análise de 

tamanho de grão, bem como do tamanho de grãos que efetivamente causam aumento de 

resistência mecânica, serão apresentadas para os dois aços em estudo. 
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(a) 
 

 

(b) 
Figura 107 – Aço API X70 normal Nb/Metal Base. Mapas de EBSD considerando diferença de direções 
cristalográficas (a) ≥ 2º e (b) ≥ 15º 
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(a) 
 

(b) 
Figura 108 – Aço API X70 alto Nb/Metal Base. Mapas de EBSD considerando diferença de direções 
cristalográficas (a) ≥ 2º e (b) ≥ 15º 
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(a) 
 

(b) 
Figura 109 – Aço API X70 normal Nb/RRGF. Mapas de EBSD considerando diferença de direções cristalográficas 
(a) ≥ 2º e (b) ≥ 15º 

 

 



161 

(a) 
 

(b) 
Figura 110 – Aço API X70 alto Nb/RRGG. Mapas de EBSD considerando diferença de direções cristalográficas 
(a) ≥ 2º e (b) ≥ 15º 
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A Figura 111 apresenta a distribuição de tamanho de grãos pela relação entre a fração de 

área de cada grão em função da área total para os diferentes tamanhos de grão equivalente ao 

diâmetro de um círculo de mesma área. Na Figura são comparados os resultados obtidos pela 

análise utilizando a fotomicrografias obtidas em MEV e analisadas no analisador de imagens 

(chamado de “optical”) e as análises resultantes do MEV associado com a técnica de EBSD 

(chamado de Mism =>2 ou Mis =>15). Nesta Figura os termos RNb, ENb, PP e FGR 

representam respectivamente regular Nb, alto Nb, material base e região recristalizada de 

granulação fina, RRGF). 

(a) 

(b) 
Figura 111 – Aço API X70. Histograma de distribuição de tamanho d de grãos considerando diferença de direções 
cristalográficas (> 2º e > 15º): (a) normal Nb e (b) alto Nb 

 

Em ambos os aços, observa-se que ocorreu uma boa concordância da distribuição do 

tamanho de grãos derivadas da microscopia (somente MEV) e aquela do EBSD considerando 

15º de desorientação. Exceção para a distribuição dos maiores grãos, pois os grãos maiores são 

divididos em subgrãos. No caso da RRGF do aço com teor normal de Nb, observa-se uma 

Tamanho Grão (EDG), µµµµm 

Tamanho Grão (EDG), µµµµm 
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diferença na distribuição de tamanho de grão quando considerada a análise do MEV sem EBSD, 

sendo que a mesma não foi observada para o alto Nb. 

Uma possível hipótese para este fenômeno é que no caso do alto Nb existe mais Nb em 

solução, provendo um maior arraste de soluto e durante a produção das placas, um maior 

número de subgrãos são retidos, enquanto que no aço com teor de Nb regular, estes 

subcontornos progridem para grãos estáveis. No reaquecimento – na RRGF para o aço NNb, os 

grãos estáveis se transformam em novos grãos com uma relação 1 para 1. Os subgrãos presentes 

no material base transformam em grãos estáveis, mas não possuem o efeito observado sobre a 

distribuição de tamanho de grãos. Já no aço ANb, os grãos estáveis formam novos grãos, mas 

estes são suplantados por um número muito maior de novos grãos formados do subgrãos do 

metal base e assim um distribuição de tamanho de grão mais refinada acontece. 

 

4.5 Resultados propriedades mecânicas 

 

4.5.1 Ensaio de tração 

 

Os resultados obtidos para limite de escoamento (LE), limite de resistência a tração (LR) 

e alongamento são apresentados na Tabela 13. A partir das informações da análise química e 

dos valores obtidos no ensaio de tração sendo limite de escoamento LE ≈ 557 MPa e limite de 

resistência LR ≈ 662 MPa, para AÇO API X70 NORMAL NIÓBIO e limite de escoamento LE 

≈ 521 MPa e limite de resistência LR ≈ 619 MPa, para AÇO API X70 ALTO NIÓBIO quando 

comparados com os da Tabela 3, levam a conclusão que os materiais ensaiados atendem às 

exigências de classificação de aços API 5L X70, nível de especificação PSL2. 

 

Tabela 13 – Propriedades mecânicas de ensaio de tração dos aços: API X70 NORMAL NIÓBIO e API X70 
ALTO NIÓBIO, valores médios 

ENSAIO TRAÇÃO VALORES MÉDIOS 

CORPO DE PROVA 
[MPa] LIMITE 

ESCOAMENTO  
[MPa] LIMITE 
RESISTÊNCIA  

[%] RAZÃO 
ELÁSTICA  

[%] 
ALONGAMENTO 

NNb – Trans. 538 ± 7 648 ± 3 83 26 

NNb – Long.  556 ±3 662 ± 3 84 25 

ANb – Trans 510 ± 3 613 ± 1 83 29 

ANb – Long. 520 ± 5 619 ± 2 84 30 

 

Portanto, a partir da análise dos dados obtidos nos ensaios, apresentados na Tabela 13, 

pode-se verificar que em ambos os materiais atendem às exigências de classificação de aços 
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API 5L X70, nível PSL2. Adicionalmente, pode-se observar um leve aumento de resistência no 

aço normal Nb. 

 

4.5.2 Medição de dureza resultados 

 

4.5.2.1 Dureza Vickers resultados 

 

Na qualificação do procedimento de soldagem o método de medição de dureza deve ser 

“Vickers” e estar conforme (ASTM, 2011) ou norma equivalente internacionalmente 

reconhecida. Deve ser utilizado durômetro de bancada com carga de 5 kgf ou 10 kgf, 

respeitando o que for estabelecido na norma de projeto. O perfil de dureza deve ser obtido 

efetuando medições na seção transversal conforme esquematizado nas Figuras 112 e 113. Nas 

Tabelas 14 e 15 apresentam os resultados de medição de dureza Vickers das soldas 

circunferenciais “chanfro ½ K” realizadas nos aços API X70 normal Nb e alto Nb. 

 

 

  
Figura 112 – Perfil de dureza Vickers HV 10 – Solda GW – Girth Welds. Processo SAW Solda por Arco Submerso. 
ALTO NÓBIO – CHAPA 14 mm 
Fonte: Petrobras (2002) e ASTM E384 (2003) 

 

 

Tabela 14 – Perfil de dureza Vickers HV 10 – Solda GW – Girth Welds. Processo SAW Solda por Arco Submerso. 
ALTO NÓBIO – CHAPA 14 mm 

Perfil de dureza Vickers HV 10 – Lado solda enchimento 

Metal base Zona termicamente afetada Solda Zona termicamente afetada Metal base 

218 206 210 220 248   245 213 221 216 221 

 

Perfil de dureza Vickers HV 10 – Lado solda raiz 

Metal base Zona termicamente afetada Solda Zona termicamente afetada Metal base 

200 205 206 203 251 232 229 179 214 
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SAW – Solda por Arco Submerso 
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“SOLDA ENCHIMENTO”. 

LINHA CORRESPONDENTE 
“SOLDA RAIZ” 
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Figura 113 – Perfil de dureza Vickers HV 10 – Solda GW – Girth Welds. Processo SAW Solda por Arco Submerso. 
NORMAL NÓBIO – CHAPA 16 mm 
Fonte: Petrobras (2002) e ASTM E384 (2003) 

 

Tabela 15 – Perfil de dureza Vickers HV 10 – Solda GW – Girth Welds. Processo SAW Solda por Arco Submerso. 
NORMAL NÓBIO – CHAPA 16 mm 

Perfil de dureza Vickers HV 10 – Lado solda enchimento 

Metal base Zona termicamente afetada Solda Zona termicamente afetada Metal base 

209 236 243 254 242   229 243 240 234 212 

 
Perfil de dureza Vickers HV 10 – Lado solda raiz 

Metal base Zona termicamente afetada Solda Zona termicamente afetada Metal base 

233 212 217 222 244 240 230 224 224 

 

4.5.2.2 Microdureza resultados 

 

Com o intuito de verificação de alterações microestruturais ocorridas no metal base e 

metal de solda pela soldagem de múltiplos passes, foram realizadas medições de microdureza 

realizadas com carga de 300gf e nas direções conforme ilustrado nas Figuras 114 e 115, sendo 

os espaçamentos de 0,25 mm entre as medidas. Os resultados dos perfis de microdureza são 

apresentados nas Figuras 116, 117 e 118. 

 
Figura 114 – Esquema de medição do perfil de microdureza na região da solda circunferencial do aço API X70 
NORMAL NIÓBIO 
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Figura 115 – Esquema de medição do perfil de microdureza nas regiões das soldas circunferenciais do aço API 
X70 ALTO NIÓBIO 

 

 

 
Figura 116 – Perfis de microdureza das soldas circunferenciais do aço API X70 NORMAL NIÓBIO obtidos na 
direção X 
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Figura 117 – Perfis de microdureza das soldas circunferenciais do aço API X70 ALTO NIÓBIO obtidos na direção 
X 

 

 
Figura 118 – Perfis de microdureza das soldas circunferenciais dos aços API X70 ALTO NIÓBIO e NORMAL 
NIÓBIO obtidos na direção Y 
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Das medições das Tabelas 14 e 15 observa-se que o MB do aço API X70 normal Nb 

apresenta medida de dureza média de 213 HV (desvio padrão, σ=9), enquanto que o aço API 

X70 alto Nb apresenta valor muito similar de 220 HV (desvio padrão, σ=11). Das medições do 

perfil de microdureza (Figuras 116 e 117) observa-se que os valores para os metais base foram 

de 230 HV e 220 HV, respectivamente para os aços normal Nb e alto Nb. Com relação ao metal 

de solda observa-se que ambas as soldas apresentam valor de microdureza (Figuras 116 e 117) 

de aproximadamente 240 HV. Similarmente, as ZTA’s apresentam valores mínimos e máximos 

de microdureza entre 200 – 230 HV, valores estes bem próximos dos obtidos para as durezas 

HV medidas 212 HV (desvio padrão, σ=14) para o NNb e 233 HV (desvio padrão, σ=12) para 

o ANb. 

As medidas de microdureza na direção Y mostraram que, no último passe de enchimento 

(microestrutura como depositada), a microestrutura do MS apresenta dureza levemente maior 

(aproximadamente 280 HV) no caso da solda do ANb do que do NNb (240 HV), mas onde as 

microestruturas foram reaquecidas pela deposição dos múltiplos passes, ambas as soldas 

apresentam valores similares de microdureza, entre 230 a 250 HV. No passe de raiz a solda do 

NNb apresentou valores de microdureza superiores, aproximadamente 260 HV. 

 

 

4.6 Tenacidade a fratura 

 

4.6.1 Curvas de P x ∆∆∆∆ e aspecto geral das superfícies de fratura 

 

As Figuras 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 

149, 151, 153, 155, e 157 apresentam as curvas de carga versus deslocamento e as Figuras 120, 

122, 124, 126, 128, 132, 134, 138, 140, 142, 144, 146, 186, 150, 152, 156 e 158 apresentam as 

macrografias das superfícies de fratura após os ensaios dos CDP`s, utilizados neste trabalho. 

A partir das curvas de carga-deslocamento nota-se que, à medida que a trinca avança, 

(após Pmáx) ocorre uma diminuição da carga, devido à propagação da trinca, isto em decorrência 

da redução do ligamento remanescente. 

Durante o ensaio de tenacidade a fratura curva J-R dos CDP’s denominados CP_01 e 

CP_02, os mesmos produziram trincas com extremidades de comprimento muito menor do que 

no centro do espécime. Assim, conclui-se que estes não foram capazes de produzir propagação 
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de trincas com dominância de um estado plano de deformação. Ou seja, nas bordas destes 

CDP’s, o crescimento da trinca foi reduzido devido a ocorrência de grande quantidade de 

deformação plástica, o que acarretou um grande tunelamento da trinca. 

 

Os ensaios de tenacidade a fratura curva J-R dos CDP’s denominados CP_05, CP_07, 

CP_08, CP_10, CP_12, CP_13, CP_14 CP_18, CP_20, CP_21, CP_23, CP_24, CP_26, CP_28, 

CP_29 e CP_30 não foram considerados válidos como poderemos ver posteriormente. 

 

O ensaio de tenacidade a fratura curva J-R do CDP’ denominado CP_22 apresentou um 

fenômeno em forma de cavidades chamado delaminação (split) no interior do espécime, como 

mostrado na Figura 146. Essa particularidade ocorre durante o processo de fratura, 

paralelamente à direção de laminação da chapa original e perpendicularmente ao plano de 

propagação da trinca. Ele também pode ocorrer de modo semelhante em espécimes ensaiados 

com a propagação no sentido da espessura, porém, a delaminação se dá paralelamente à frente 

de propagação da trinca, continuando a ocorrer no mesmo sentido da laminação (HIPPERT JR, 

2004). A ocorrência de delaminações durante o processo de fratura por rasgamento dúctil é 

consequência da ocorrência de tensões perpendiculares à direção de propagação da fratura, as 

quais geram restrição plástica no material à frente da trinca, isto é, tensões perpendiculares à 

tensão principal atuam durante o processo de dano, favorecendo a clivagem de grãos grandes 

ou fratura discoesa de interfaces na matriz metálica. Com isso, a morfologia das delaminações 

pode variar em função do carregamento, da temperatura e o estado de tensões atuantes 

(HIPPERT JR, 2004). Espécime de geometria retangular submetido a tração uniaxial, 

normalmente exibe preferencialmente uma delaminação central. Como a restrição plástica e, 

consequentemente, a tensão perpendicular a tensão principal atuante, é maior no centro do 

espécime, sugere que as tensões de delaminações no centro do CDP sejam mais elevadas. Com 

isso, uma delaminação central pode efetivamente dividir o espécime em dois (Figura 146) e, 

portanto, mais energia é necessária para o crescimento dúctil da trinca (THAULOW, 1986). 

 

Os demais ensaios de tenacidade a fratura curva J-R dos CDP’s denominados CP_03, 

CP_04, CP_06, CP_09, CP_11, CP_15, CP_16 CP_17, CP_19, CP_25, CP_27, CP_32 e CP_32 

foram capazes de obter crescimentos estáveis e consequentemente geraram curvas J-R. 
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Figura 119 – Curva da CARGA versus deslocamento COD, denominado trinca rasa (a/W=0,2) do espécime SE(B). 
Aço API 5L X70 alto nióbio na região do material base, retirado na orientação transversal do sentido de laminação, 
denominação (TL) → CP_01 

 

 
Figura 120 – Aspecto da superfície de fratura do espécime SE(B), após o ensaio de integral J com parâmetros 
geométricos (a/W=0,2) denominado trinca rasa. Aço API 5L X70 alto nióbio na região do material base, retirado 
na orientação transversal do sentido de laminação, denominação (TL) → CP_01 
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Figura 121 – Curva da CARGA versus deslocamento COD, denominado trinca rasa (a/W=0,2) do espécime SE(B). 
Aço API 5L X70 alto nióbio na região do material base, retirado na orientação transversal do sentido de laminação, 
denominação (TL) → CP_02 

 

 
Figura 122 – Aspecto da superfície de fratura do espécime SE(B), após o ensaio de integral J com parâmetros 
geométricos (a/W=0,2) denominado trinca rasa. Aço API 5L X70 alto nióbio na região do material base, retirado 
na orientação transversal do sentido de laminação, denominação (TL) → CP_02 

 

Com relação aos CDP’s CP_01 e CP_02, observa-se pelas fraturas (Figuras 120 e 122) 

que produziram frentes de trincas com ocorrência de grande tunelamento. 
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Figura 123 – Curva da CARGA versus deslocamento COD, denominado trinca longa (a/W=0,5) do espécime 
SE(B). Aço API 5L X70 alto nióbio na região do material base, retirado na orientação transversal do sentido de 
laminação, denominação (TL) → CP_03 

 

 
Figura 124 – Aspecto da superfície de fratura do espécime SE(B), após o ensaio de integral J com parâmetros 
geométricos (a/W=0,5) denominado trinca longa. Aço API 5L X70 alto nióbio na região do material base, retirado 
na orientação transversal do sentido de laminação, denominação (TL) → CP_03 
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Figura 125 – Curva da CARGA versus deslocamento COD, denominado trinca longa (a/W=0,5) do espécime 
SE(B). Aço API 5L X70 alto nióbio na região do material base, retirado na orientação transversal do sentido de 
laminação, denominação (TL) → CP_04 

 

 
Figura 126 – Aspecto da superfície de fratura do espécime SE(B), após o ensaio de integral J com parâmetros 
geométricos (a/W=0,5) denominado trinca longa. Aço API 5L X70 alto nióbio na região do material base, retirado 
na orientação transversal do sentido de laminação, denominação (TL) → CP_04 
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O ensaio de integral J (curva J-R) do CDP CP_05 com parâmetros geométricos (a/W=0,2) 

denominado trinca rasa, do aço API 5L X70 alto nióbio na região do material base, retirado na 

orientação longitudinal do sentido de laminação, denominação (LT), não atendeu a norma 

(ASTM, 2013) portanto não foi utilizado. 

 
Figura 127 – Curva da CARGA versus deslocamento COD, denominado trinca rasa (a/W=0,2) do espécime SE(B). 
Aço API 5L X70 alto nióbio na região do material base, retirado na orientação longitudinal do sentido de 
laminação, denominação (LT) → CP_06 

 

 
Figura 128 – Aspecto da superfície de fratura do espécime SE(B), após o ensaio de integral J com parâmetros 
geométricos (a/W=0,2) denominado trinca rasa. Aço API 5L X70 alto nióbio na região do material base, retirado 
na orientação longitudinal do sentido de laminação, denominação (LT) → CP_06 
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O ensaio de integral J (curva J-R) do CDP CP_07 com parâmetros geométricos (a/W=0,5) 

denominado trinca longa, do aço API 5L X70 alto nióbio na região do material base, retirado 

na orientação longitudinal do sentido de laminação, denominação (LT), não atendeu a norma 

(ASTM, 2013) portanto não foi utilizado. 

 

 
Figura 129 – Curva da CARGA versus deslocamento COD, denominado trinca longa (a/W=0,5) do espécime 
SE(B). Aço API 5L X70 alto nióbio na região do material base, retirado na orientação longitudinal do sentido de 
laminação, denominação (LT) → CP_08 

 

O ensaio de integral J (curva J-R) do CDP CP_08 com parâmetros geométricos (a/W=0,5) 

denominado trinca longa, do aço API 5L X70 alto nióbio na região do material base, retirado 

na orientação longitudinal do sentido de laminação, denominação (LT), não foi válido devido 

a falta de descarregamento após a carga máxima como podemos na Figura 129 isto acarreta em 

um curva J-R com poucos pontos na região de crescimento estável (Figura 130) o que torna o 

ensaio não válido. 

 
Figura 130 – Curvas J-R em espécimes SE(B), para razão de (a/W=0,5). Aço API 5L X70 alto nióbio na região do 
material base, retirado na orientação longitudinal do sentido de laminação, denominação (LT) → CP_08 
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Figura 131 – Curva da CARGA versus deslocamento COD, denominado trinca rasa (a/W=0,2) do espécime SE(B). 
Aço API 5L X70 alto nióbio na região da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos 
passes → CP_09 

 

      
Figura 132 – Aspecto da superfície de fratura do espécime SE(B), após o ensaio de integral J com parâmetros 
geométricos (a/W=0,2) denominado trinca rasa. Aço API 5L X70 alto nióbio na região da solda circunferencial 
realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes → CP_09 

 

O ensaio de integral J (curva J-R) do CDP CP_10 com parâmetros geométricos (a/W=0,2) 

denominado trinca rasa, do aço API 5L X70 alto nióbio na região da solda circunferencial 

realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes, não atendeu a norma (ASTM, 

2013) portanto não foi utilizado. 
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Figura 133 – Curva da CARGA versus deslocamento COD, denominado trinca longa (a/W=0,5) do espécime 
SE(B). Aço API 5L X70 alto nióbio na região da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e 
múltiplos passes → CP_11 

 

      
Figura 134 – Aspecto da superfície de fratura do espécime SE(B), após o ensaio de integral J com parâmetros 
geométricos (a/W=0,5) denominado longa. Aço API 5L X70 alto nióbio na região da solda circunferencial 
realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes → CP_11 

 

O ensaio de integral J (curva J-R) do CDP CP_12 com parâmetros geométricos (a/W=0,5) 

denominado trinca longa, do aço API 5L X70 alto nióbio na região da solda circunferencial 

realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes, não atendeu a norma (ASTM, 

2013) portanto não foi utilizado. 
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Figura 135 – Curva da CARGA versus deslocamento COD, denominado trinca rasa (a/W=0,2) do espécime SE(B). 
Aço API 5L X70 alto nióbio na região da zona termicamente afetada da solda circunferencial realizada por 
processo de arco submerso e múltiplos passes → CP_13 

 

O ensaio de integral J (curva J-R) do CDP CP_13 com parâmetros geométricos (a/W=0,2) 

denominado trinca rasa, do aço API 5L X70 alto nióbio na região da zona termicamente afetada 

da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes, não foi 

válido devido a falta de descarregamento após a carga máxima como podemos na Figura 135 

isto acarreta em um curva J-R com poucos pontos na região de crescimento estável (Figura 136) 

o que torna o ensaio não válido. 

 
Figura 136 – Curvas J-R em espécimes SE(B), para razão de (a/W=0,2). Aço API 5L X70 alto nióbio na região da 
zona termicamente afetada da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes → 
CP_13 

 

O ensaio de integral J (curva J-R) do CDP CP_14 com parâmetros geométricos (a/W=0,2) 

denominado trinca rasa, do aço API 5L X70 alto nióbio na região da zona termicamente afetada 

da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes, não 

atendeu a norma (ASTM, 2013) portanto não foi utilizado. 
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Figura 137 – Curva da CARGA versus deslocamento COD, denominado trinca longa (a/W=0,5) do espécime 
SE(B). Aço API 5L X70 alto nióbio na região da zona termicamente afetada da solda circunferencial realizada por 
processo de arco submerso e múltiplos passes → CP _15 
 

 

 

 
 

 

 

 
Figura 138 – Aspecto da superfície de fratura do espécime SE(B), após o ensaio de integral J com parâmetros 
geométricos (a/W=0,5) denominado trinca longa. Aço API 5L X70 alto nióbio na região da zona termicamente 
afetada da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes → CP_15 
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Figura 139 – Curva da CARGA versus deslocamento COD, denominado trinca longa (a/W=0,5) do espécime 
SE(B). Aço API 5L X70 alto nióbio na região da zona termicamente afetada da solda circunferencial realizada por 
processo de arco submerso e múltiplos passes → CP _16 
 

 

 

 

 

 

Figura 140 – Aspecto da superfície de fratura do espécime SE(B), após o ensaio de integral J com parâmetros 
geométricos (a/W=0,5) denominado trinca longa. Aço API 5L X70 alto nióbio na região da zona termicamente 
afetada da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes → CP_16 
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Figura 141 – Curva da CARGA versus deslocamento COD, denominado trinca rasa (a/W=0,2) do espécime SE(B). 
Aço API 5L X70 normal nióbio na região do material base, retirado na orientação transversal do sentido de 
laminação, denominação (TL) → CP_17 

 

 
Figura 142 – Aspecto da superfície de fratura do espécime SE(B), após o ensaio de integral J com parâmetros 
geométricos (a/W=0,2) denominado trinca rasa. Aço API 5L X70 normal nióbio na região do material base, 
retirado na orientação transversal do sentido de laminação, denominação (TL) → CP_17 

 

O ensaio de integral J (curva J-R) do CDP CP_18 com parâmetros geométricos (a/W=0,2) 

denominado trinca rasa, do aço API 5L X70 normal nióbio na região do material base, retirado 

na orientação transversal do sentido de laminação, denominação (TL), não atendeu a norma 

(ASTM, 2013) portanto não foi utilizado. 
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Figura 143 – Curva da CARGA versus deslocamento COD, denominado trinca longa (a/W=0,5) do espécime 
SE(B). Aço API 5L X70 normal nióbio na região do material base, retirado na orientação transversal do sentido 
de laminação, denominação (TL) → CP_19 

 

 
Figura 144 – Aspecto da superfície de fratura do espécime SE(B), após o ensaio de integral J com parâmetros 
geométricos (a/W=0,5) denominado trinca longa. Aço API 5L X70 normal nióbio na região do material base, 
retirado na orientação transversal do sentido de laminação, denominação (TL) → CP_19 

 

O ensaio de integral J (curva J-R) do CDP CP_20 com parâmetros geométricos (a/W=0,5) 

denominado trinca longa, do aço API 5L X70 normal nióbio na região do material base, retirado 

na orientação transversal do sentido de laminação, denominação (TL), não atendeu a norma 

(ASTM, 2013) portanto não foi utilizado. 
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O ensaio de integral J (curva J-R) do CDP CP_21 com parâmetros geométricos (a/W=0,2) 

denominado trinca rasa, do aço API 5L X70 normal nióbio na região do material base, retirado 

na orientação longitudinal do sentido de laminação, denominação (LT), não atendeu a norma 

(ASTM, 2013) portanto não foi utilizado. 

 
Figura 145 – Curva da CARGA versus deslocamento COD, denominado trinca rasa (a/W=0,2) do espécime SE(B). 
Aço API 5L X70 normal nióbio na região do material base, retirado na orientação longitudinal do sentido de 
laminação, denominação (LT) → CP_22 

 

 
Figura 146– Aspecto da superfície de fratura do espécime SE(B), após o ensaio de integral J com parâmetros 
geométricos (a/W=0,2) denominado trinca rasa. Aço API 5L X70 normal nióbio na região do material base, 
retirado na orientação longitudinal do sentido de laminação, denominação (LT) → CP_22 
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O ensaio de integral J (curva J-R) do CDP CP_23 com parâmetros geométricos (a/W=0,5) 

denominado trinca longa, do aço API 5L X70 normal nióbio na região do material base, retirado 

na orientação longitudinal do sentido de laminação, denominação (LT), não atendeu a norma 

(ASTM, 2013) portanto não foi utilizado. 

 

 
Figura 147 – Curva da CARGA versus deslocamento COD, denominado longa longa (a/W=0,5) do espécime 
SE(B). Aço API 5L X70 normal nióbio na região do material base, retirado na orientação longitudinal do sentido 
de laminação, denominação (LT) → CP_24 

 

O ensaio de integral J (curva J-R) do CDP CP_24 com parâmetros geométricos (a/W=0,5) 

denominado trinca longa, do aço API 5L X70 normal nióbio na região do material base, retirado 

na orientação longitudinal do sentido de laminação, denominação (LT), não foi válido devido 

a falta de descarregamento após a carga máxima como podemos na Figura 147 isto acarreta em 

um curva J-R com poucos pontos na região de crescimento estável (Figura 148) o que torna o 

ensaio não válido. 

 
Figura 148 – Curvas J-R em espécimes SE(B), para razão de (a/W=0,5). Aço API 5L X70 normal nióbio na região 
do material base, retirado na orientação longitudinal do sentido de laminação, denominação (LT) → CP_24 
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Figura 149 – Curva da CARGA versus deslocamento COD, denominado trinca rasa (a/W=0,2) do espécime SE(B). 
Aço API 5L X70 normal nióbio na região da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e 
múltiplos passes → CP_25 

 

      
Figura 150– Aspecto da superfície de fratura do espécime SE(B), após o ensaio de integral J com parâmetros 
geométricos (a/W=0,2) denominado trinca rasa. Aço API 5L X70 normal nióbio na região da solda circunferencial 
realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes → CP_25 

 

O ensaio de integral J (curva J-R) do CDP CP_26 com parâmetros geométricos (a/W=0,2) 

denominado trinca rasa, do aço API 5L X70 normal nióbio na região da solda circunferencial 

realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes, não atendeu a norma (ASTM, 

2013) portanto não foi utilizado. 
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Figura 151 – Curva da CARGA versus deslocamento COD, denominado trinca longa (a/W=0,5) do espécime 
SE(B). Aço API 5L X70 normal nióbio na região da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso 
e múltiplos passes → CP_27 

 

      
Figura 152 – Aspecto da superfície de fratura do espécime SE(B), após o ensaio de integral J com parâmetros 
geométricos (a/W=0,5) denominado longa. Aço API 5L X70 normal nióbio na região da solda circunferencial 
realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes → CP_27 

 

O ensaio de integral J (curva J-R) do CDP CP_28 com parâmetros geométricos (a/W=0,5) 

denominado trinca longa, do aço API 5L X70 normal nióbio na região da solda circunferencial 

realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes, não atendeu a norma (ASTM, 

2013) portanto não foi utilizado. 
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O ensaio de integral J (curva J-R) do CDP CP_29 com parâmetros geométricos (a/W=0,2) 

denominado trinca rasa, do aço API 5L X70 normal nióbio na região da zona termicamente 

afetada da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes, 

não atendeu a norma (ASTM, 2013) portanto não foi utilizado. 

 

 
Figura 153 – Curva da CARGA versus deslocamento COD, denominado trinca rasa (a/W=0,2) do espécime SE(B). 
Aço API 5L X70 normal nióbio na região da zona termicamente afetada da solda circunferencial realizada por 
processo de arco submerso e múltiplos passes → CP_30 

 

O ensaio de integral J (curva J-R) do CDP CP_30 com parâmetros geométricos (a/W=0,2) 

denominado trinca rasa, do aço API 5L X70 normal nióbio na região da zona termicamente 

afetada da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes, 

não foi válido devido a ter escapado o extensômetro finalizando o ensaio antes da carga máxima 

como podemos na Figura 153 isto acarretou em um curva J-R com poucos pontos (Figura 154) 

o que tornou o ensaio não válido. 

 
Figura 154 – Curvas J-R em espécimes SE(B), para razão de (a/W=0,2). Aço API 5L X70 normal nióbio na região 
da zona termicamente afetada da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes 
→ CP_30 
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Figura 155 – Curva da CARGA versus deslocamento COD, denominado trinca longa (a/W=0,5) do espécime 
SE(B). Aço API 5L X70 normal nióbio na região da zona termicamente afetada da solda circunferencial realizada 
por processo de arco submerso e múltiplos passes → CP _31 

 

 

 

 
 

 

 

 
Figura 156 – Aspecto da superfície de fratura do espécime SE(B), após o ensaio de integral J com parâmetros 
geométricos (a/W=0,5) denominado longa. Aço API 5L X70 normal nióbio na região da zona termicamente 
afetada da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes → CP_31 
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Figura 157 – Curva da CARGA versus deslocamento COD, denominado trinca longa (a/W=0,5) do espécime 
SE(B). Aço API 5L X70 normal nióbio na região da zona termicamente afetada da solda circunferencial realizada 
por processo de arco submerso e múltiplos passes → CP_32 

 

 

 

 
 

 

 

 
Figura 158 – Aspecto da superfície de fratura do espécime SE(B), após o ensaio de integral J com parâmetros 
geométricos (a/W=0,5) denominado longa. Aço API 5L X70 normal nióbio na região da zona termicamente 
afetada da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes → CP_32 
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4.6.2 Curvas J-R para o aço API 5L X70 – Espécime SE(B) 

 

As Figuras 159 a 167 mostram as curvas J-R’s, do aço com alto nióbio, considerando 

MB, MS e ZTA. 

 
Figura 159 – Curvas J-R em espécimes SE(B), para razão de (a/W=0,2). Aço API 5L X70 alto nióbio na região do 
material base, retirado na orientação transversal do sentido de laminação, denominação (TL) → CP_01 

 

 
Figura 160 – Curvas J-R em espécimes SE(B), para razão de (a/W=0,2). Aço API 5L X70 alto nióbio na região do 
material base, retirado na orientação transversal do sentido de laminação, denominação (TL) → CP_02 
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Figura 161 – Curvas J-R em espécimes SE(B), para razão de (a/W=0,5). Aço API 5L X70 alto nióbio na região do 
material base, retirado na orientação transversal do sentido de laminação, denominação (TL) → CP_03 

 

 

 
Figura 162 – Curvas J-R em espécimes SE(B), para razão de (a/W=0,5). Aço API 5L X70 alto nióbio na região do 
material base, retirado na orientação transversal do sentido de laminação, denominação (TL) → CP_04 
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Figura 163 – Curvas J-R em espécimes SE(B), para razão de (a/W=0,2). Aço API 5L X70 alto nióbio na região do 
material base, retirado na orientação longitudinal do sentido de laminação, denominação (LT) → CP_06 

 

 

 
Figura 164 – Curvas J-R em espécimes SE(B), para razão de (a/W=0,2). Aço API 5L X70 alto nióbio na região da 
solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes → CP_09 
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Figura 165 – Curvas J-R em espécimes SE(B), para razão de (a/W=0,5). Aço API 5L X70 alto nióbio na região da 
solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes → CP_11 

 

 

 

 
Figura 166 – Curvas J-R em espécimes SE(B), para razão de (a/W=0,5). Aço API 5L X70 alto nióbio na região da 
zona termicamente afetada da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes → 
CP_15 
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Figura 167 – Curvas J-R em espécimes SE(B), para razão de (a/W=0,5). Aço API 5L X70 alto nióbio na região da 
zona termicamente afetada da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes → 
CP_16 

 

As Figuras 168 a 174 apresentam as curvas J-R’s, do aço com teor normal de nióbio para 

as regiões do MB, MS e ZTA. 

 

 
Figura 168– Curvas J-R em espécimes SE(B), para razão de (a/W=0,2). Aço API 5L X70 normal nióbio na região 
do material base, retirado na orientação transversal do sentido de laminação, denominação (TL) → CP_17 
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Figura 169 – Curvas J-R em espécimes SE(B), para razão de (a/W=0,5). Aço API 5L X70 normal nióbio na região 
do material base, retirado na orientação transversal do sentido de laminação, denominação (TL) → CP_19 

 

 

 
Figura 170 – Curvas J-R em espécimes SE(B), para razão de (a/W=0,2). Aço API 5L X70 normal nióbio na região 
do material base, retirado na orientação longitudinal do sentido de laminação, denominação (LT) → CP_22 
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Figura 171 – Curvas J-R em espécimes SE(B), para razão de (a/W=0,2). Aço API 5L X70 normal nióbio na região 
da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes → CP_25 

 

 

 
Figura 172 – Curvas J-R em espécimes SE(B), para razão de (a/W=0,5). Aço API 5L X70 alto nióbio na região da 
solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes → CP_27 
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Figura 173 – Curvas J-R em espécimes SE(B), para razão de (a/W=0,5). Aço API 5L X70 alto nióbio na região da 
zona termicamente afetada da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes → 
CP_31 

 

 

 
Figura 174 – Curvas J-R em espécimes SE(B), para razão de (a/W=0,5). Aço API 5L X70 alto nióbio na região da 
zona termicamente afetada da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes → 
CP_32 
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Das curvas apresentadas, somente aquelas realizadas no MS foram validadas pela norma 

(ASTM, 2013). As curvas do MB e ZTA não puderam ser validadas pela norma (ASTM, 2013) 

pelo fato que a maioria dos pontos estão fora dos limites relativos a Jmax. Entretanto, estas curvas 

representam as curvas de resistência a propagação dúctil de trinca nestes aços e para as 

espessuras avaliadas e esta deve ser sempre mencionada Joyce, Hacektt e Roe (1993), enfatiza 

que curvas J-R devem ser determinadas considerando a espessura da estrutura. 

Feito as ressalvas acima, passa-se agora a comparação entre as curvas de resistência a 

propagação dúctil de trinca como função do tipo de aço (NNb e ANb), das diferentes regiões 

(MB, MS e ZTA), plano da trinca relativa a direção de laminação (LT e TL) e por fim, 

considerando o tamanho inicial da trinca (a/W=0,2 e a/W=0,5). As Figuras 175 e 176 comparam 

as curvas J-R considerando MB, as direções TL e LT e as variações geométricas (a/W=0,2 e 

a/W=0,5). Nesta Figura observa-se que, independentemente do aço, e direções de carregamento 

(LT e TL), os ensaios com CDP SE(B) com trinca curta, a/W=0,2, apresentam curvas J-R 

superiores as contendo trincas longas a/W=0,5, evidenciando que estruturas carregadas em 

flexão com defeitos pequenos necessitam de mais alta energia para a sua propagação. Outros 

pesquisadores, Francisco (2009) e Piovato (2007), estudando o efeito de trincas curtas e longas 

em aço ARBL, usando CDP’s SE(T), verificaram que o tamanho da trinca não afetava 

significantemente as curvas J-R. Joyce, Hacektt e Roe (1993), já verificaram que em CDP 

SE(B) trincas curtas tendem a apresentar curvas J-R superiores aos CDP com trinca longa. 

 
Figura 175 – Curvas J-R, para razões geométricas de a/W=0,2 e a/W=0,5 e com variações também nos sentidos 
de laminação longitudinal/transversal. Aço API 5L X70 alto nióbio 
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Figura 176 – Curvas J-R, para razões geométricas de a/W=0,2 e a/W=0,5 e com variações também nos sentidos 
de laminação longitudinal/transversal. Aço API 5L X70 normal nióbio 

 

 
Figura 177 – Curvas J-R, para razões geométricas de a/W=0,2 e a/W=0,5 e com variações também nos sentidos 
de laminação longitudinal/transversal. Material base do aço API 5L X70 alto nióbio e normal nióbio 
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o aço ANb (a/W=0,2/TL) 800-825 kJ/m2 e (a/W=0,5/TL) 500-620 kJ/m2 e (a/W=0,2/LT) 900 

kJ/m2. Enquanto que o NNb (a/W=0,2/TL) 1025 kJ/m2 e (a/W=0,5/TL) 700 kJ/m2 e 

(a/W=0,2/LT) 1000 kJ/m2 que são valores próximos. A medida que ∆a cresce, a diferença entre 

as curvas é aumentada. 

 

Deve ser observado que ambas as soldas foram realizadas com o mesmo tipo de eletrodo 

e conforme procedimento Petrobras. Assim, a parte das variações microestruturais observadas 

anteriormente, não foram suficientes para produzir soldas com propriedades mecânicas de 

tração e dureza significantemente diferentes. A Figura 178 apresenta a comparação das curvas 

de resistência considerando o MS, respectivamente para os aços ANb e NNb. Nestes casos, 

foram obtidos valores de JIC para ambas as soldas, sendo que a solda na placa de aço NNb 

apresenta valores de JIC (a/W=0,2) 185 kJ/m2 e (a/W=0,5) 98 kJ/m2 superiores aos da solda no 

ANb com JIC (a/W=0,2) 130 kJ/m2 e (a/W=0,5) 43 kJ/m2. As soldas múltiplos passes 

apresentam variações microestruturais em distâncias muito curtas e se a frente de uma pré-

trinca por fadiga for mostrada pela microestrutura da RCD ou RRGG, ou ainda da RRGF, 

valores de JIC diferentes são esperados, pois as microestruturas nestas regiões são diferentes. 

Novamente foi observado que as trincas curtas produziram curvas J-R superiores as trincas 

longas. 

 

 
Figura 178 – Curvas J-R, para razões geométricas de a/W=0,2 e a/W=0,5 para os materiais alto Nb e normal Nb 
na região da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e múltiplos passes 
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Com relação a ZTA, Figura 179, observa-se que as microestruturas das RRGG e RRGF 

podem ser afetadas pela variação no teor de Nb. Infelizmente, a medida de tamanho de grãos 

por EBSD ainda não foi completado para esta verificação. Um valor mais baixo obtido para o 

aço NNb a/W=0,5 pode ser devido as razões com relação a diferenças na microestrutura à frente 

da trinca como pode ser visto na Figura 178. 

 

 
Figura 179 – Curvas J-R, para razões geométricas de a/W=0,2 e a/W=0,5 para os materiais alto Nb e normal Nb 
na região da zona termicamente afetada da solda circunferencial realizada por processo de arco submerso e 
múltiplos passes 
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Figura 180 – Curvas J-R, para razão geométrica de a/W=0,5 para os materiais alto Nb nas regiões de material base 
sentido longitudinal, solda e ZTA 
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Figura 181 – Fluxograma dos CDP’s do ensaio de tenacidade a fratura, aço API 5L X70 normal nióbio 
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Figura 182 – Fluxograma dos CDP’s do ensaio de tenacidade a fratura, aço API 5L X70 alto nióbio 
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5 CONCLUSÕES 
 

 

O trabalho estudou as propriedades mecânicas de resistência e tenacidade à fratura de 

dois aços API 5L X70, com teores de Nb de 0,06 % e Nb de 0,09 % em peso, processados 

conforme processo HSM Arcelor Mittal Tubarão, considerando MB, MS, ZTA, o efeito do 

tamanho da trinca e o efeito de anisotropia no MB. Com base nos resultados obtidos as seguintes 

conclusões são apresentadas: 

- O processo de laminação controlada a quente da Arcelor Mittal, produziu 

microestruturas bastante similares para ambas as composições estudas, sendo estas compostas 

de ferrita e perlita. 

- Refletindo a similaridade microestrutural entre os dois aços estudados observa-se que 

os parâmetros de resistência mecânica foram similares e atendem o especificado pela Norma 

API 5L X70, nível PSL2. 

- As soldas, realizadas conforme procedimento Petrobras, produziram MS com 

parâmetros de dureza superiores ao do MB (overmatch). As microestruturas do MS constituíam 

igualmente de ferrita poligonal, ferrita de Widmanstatten, ferrita acicular e microfases, em 

grãos colunares. A RRGG apresentou microconstituintes similares ao do MS, porem grãos 

equiaxiais, enquanto que a RRGF apresentou microestrutura similar à do MB, inclusive similar 

distribuição granulométrica. 

- Os ensaios para obtenção das curvas J-R foram capazes de apresentar resultados 

representativos da resistência à propagação dúctil de trinca, para as espessuras de tubos 

estudadas. Estes resultados indicaram elevada resistência a propagação dúctil de trinca em 

ambos os aços, sendo que, no MB o aço NNb apresentou resistência superior ao ANb. Quando 

considerado os valores de JQ, observa-se que a resistência ao início da propagação dúctil de 

trinca é levemente superior no caso do NNb. 
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- As figuras 181 e 182 apresentam um resumo dos resultados do ensaio de tenacidade à 

fratura dos aços nas regiões MB, ZTA e MS, onde verifica-se que o MS apresentou as mais 

baixas curvas J-R, enquanto que a ZTA apresentou curvas J-R levemente superiores ao MS 

porém ainda abaixo do MB. Estas diferenças foram atribuídas à composição microestrutural de 

cada região, sendo inerente ao MS. 

Como conclusão final verifica-se que o acréscimo do aumento do Nb associado ao 

processo HSM realizado pela Acelor Mittal Tubarão não foi capaz de obter um aço com 

propriedades mecânicas superiores ao API X70 porém observa-se que os dois aços apresentam 

comportamento à fratura bastante similares e que ambos atendem os parâmetros de resistência 

especificados para o aço do tipo API X70. 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

 

Realização de ensaios utilizando corpos de prova não padronizados do tipo SE(T) pois os 

mesmos possuem geometria de um corpo de prova que mais se assemelha a condição de 

trabalho do duto contendo um defeito, apresentando uma maior proximidade à realidade de uma 

restrição plástica na frente da trinca em um duto Figura 40. 

Realizar ensaios em baixa temperatura com o intuito de avaliar a sua influência na 

tenacidade a fratura destes aços 

Estudar mais detalhadamente a influência das delaminações nas curvas de resistência à 

propagação J-R, averiguando se essa não provocaria danos catastróficos nos dutos de condução 

de gás e petróleo. 
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