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Resumo - Associado ao desenvolvimento contínuo dos aços microligados o objetivo deste trabalho de pesquisa 

consiste em produzir barras forjadas de um aço microligado ao nióbio que atenda a especificação da norma API-

X70 e com composição química similar ao de um aço comercialmente fabricado pela USIMINAS na forma de 

chapas laminadas. Os resultados deste trabalho contribuirão no conhecimento e desenvolvimento tecnológico de 

aços para confecção de dutos utilizados na indústria petroquímica. Outro aspecto importante é a comparação das 

características microestruturais e propriedades físicas de barras forjadas com as de chapas obtidas por laminação 

controlada, tendo como objetivo principal uma rota alternativa para fabricação de componentes que atendam as 

exigências da norma API X70. 
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Abstract – Associated with the microalloyed steels continous development, the purpose of this research consists 

in produce annealed bars of a niobium microalloyed steel that satisfies the standard specification API X70 and 

with chemical composition similar to that of an steel commercially manufactured by USIMINAS in shape of 

rolled sheets. The results of this work will contribute in the knowledge and technological development of steels 

used for construction of pipes in the petrochemical industry. Another relevant aspect is the comparison between 

the microstructural characteristics and physics properties of annealed bars and rolled sheets, having as main 

objective an alternative way to fabrication of components who attends the requirements of API X70 standard.     
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INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas houve um aumento significativo na demanda mundial por tubos 

utilizados na construção de dutos de grande vazão para atender o crescente avanço 

tecnológico na prospecção de novos poços petrolíferos. No Brasil, a descoberta de poços 

offshore e a capacidade de explorar águas cada vez mais profundas possibilitaram a auto-

suficiência em petróleo, meta que foi alcançada em abril de 2007. Com o contínuo 

crescimento da indústria do petróleo movido pela demanda energética, as indústrias do setor 

iniciaram a exploração, refino e transporte de óleos mais pesados e de mais alta agressividade 

explicada pelo teor de compostos nitrogenados e sulfurosos presentes na composição. O 

processamento de petróleo pesado pode causar sérios problemas relacionados à deterioração 

dos materiais metálicos gerados pela interação entre o hidrogênio e a parede metálica da 

tubulação. A presença do enxofre, no gás sulfídrico, facilita a produção de hidrogênio atômico 

tornando possível a penetração através da parede metálica [1]. O aumento da tenacidade, para 

permitir a operação da linha em pressões mais elevadas sem a ocorrência de colapso da 

estrutura, é o principal objetivo de qualidade nos aços utilizados na confecção de dutos. 

Associado ao desenvolvimento contínuo dos aços microligados e considerando chapas 

laminadas de um aço API X70 fabricado pela Usiminas S.A, o objetivo deste trabalho será o 

estudo das características microestruturais e propriedades mecânicas de barras forjadas de um 

aço API X70 contendo nióbio, pois é conhecido o efeito deste elemento para promover o 



 

 

endurecimento por solução sólida e o refino de grão, que favorecem o aumento da resistência 

mecânica dos aços [2][3]. Esta pesquisa também é uma interessante alternativa comercial para 

o desenvolvimento de aços microligados ao nióbio, pois as maiores jazidas do minério estão 

localizadas no Brasil. 

 

METODOLOGIA 

 O aço microligado ao nióbio foi fabricado na fundição paulista Grupo Metal. Sua 

confecção se deu em um forno de indução seguido de vazamento em lingoteira. O lingote 

obtido foi forjado, recozido e usinado em barras de seção quadrada de 30mm. 

 De uma das barras foram obtidas quatro amostras de trabalho, que foram preparadas de 

acordo com as técnicas convencionais da metalografia nas diferentes condições de corte, 

longitudinal, transversal e normal. Em seguida, realizou-se ataque químico com reagente Nital 

para revelação da microestrutura, observada em microscópio ótico com aumentos de 100, 200 

e 500 vezes. Outro lote de amostras foi submetido a tratamentos térmicos de têmpera e 

revenimento em diferentes temperaturas, para posterior análise por microscopia ótica e 

eletrônica de varredura. 

 As medidas de dureza foram feitas em durômetro, a carga utilizada foi de 100kgf e o 

tipo de ensaio realizado foi o Rockwell, escala B. As medidas foram feitas nas direções 

longitudinal, transversal e normal 

 

RESULTADOS 

 As barras obtidas através do processo de forjamento foram divididas em três seções, que 

foram classificadas de acordo com seu posicionamento, em cabeça, meio e pé. A composição 

química do aço finalizado pode ser visualizada na tabela 1. 

 
TABELA 1. Composição química das barras de aço API 

C Si Mn P S Cr Mo Ni V Cu Ti Nb 

0,110 0,085% 0,325% 0,035% 0,018% 0,367%, 0,045%, 0,408% 0,010% 0,031% 0,013% 0,081 

 

 As micrografias revelaram uma estrutura com matriz ferrítica, e com concentrações de 

perlita, representada pelas porções escuras das figuras 1 - a, b e c. O tratamento de têmpera 

não possibilitou grandes alterações microestruturais devido à baixa temperabilidade do 

material em estudo, causada pela sua baixa concentração de carbono do mesmo.  

os resultados das medidas de dureza não apresentaram desvio significativo entre as direções, 

com os valores se situando na faixa de 55 a 60 HRB (105 a 110 HV).     

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 Os resultados obtidos na análise micrográfica apresentaram aspectos semelhantes em 

relação à direção de corte, devido à reduzida seção transversal das barras utilizadas, que não 

permitiu o aparecimento heterogeneidades durante o processo de forjamento. Isso se reflete 

nas propriedades mecânicas, como pôde ser comprovado pelos ensaios de dureza que 

apresentaram comportamento similar nas diferentes condições 

 



 

 

 
 

FIGURA 1. Micrografias das amostras de aço API – A) corte longitudinal, B) transversal, C) 

normal e D) micrografia realizada em MEV em amostra após tratamento térmico de têmpera. 
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