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RESUMO 

 

Cada vez mais, a necessidade de atender aos requisitos de qualidade, prazo e 

produtividade com um menor custo, é um fator indispensável no setor industrial. A 

fabricação do vergalhão CA60, seja nacional ou importada, e a comercialização no 

país deve ser compulsoriamente certificada, de acordo com o Programa de 

Avaliação da Conformidade para Barras e Fios de Aço destinados a Armaduras para 

Estruturas de Concreto Armado, com foco na segurança conforme Portaria 73, de 17 

de março de 2010 do INMETRO. Diante deste contexto esse estudo objetivou avaliar 

e entender as variáveis que influenciam as propriedades mecânicas e micro 

estruturais no processo de laminação a frio. Neste trabalho, foram estudados as 

inter-relações entre a velocidade de laminação a frio e a taxa de resfriamento do CA-

60. A produção do CA60 3,40 mm e os ensaios nos fios foram realizados no 

Laboratório de Controle de Qualidade da Aço Cearense Industrial e no Laboratório 

de Caracterização Mecânica (LACAM) pertencente ao Departamento de Engenharia 

Metalúrgica e Materiais da Universidade Federal do Ceará.  Os resultados 

evidenciam que a temperatura do processo e o passe de resfriamento é eficaz com a 

diminuição da temperatura, obtendo reduções em torno de 40-50°C; o ensaio de 

dobramento de todas as amostras foram aprovadas; no ensaio de tração todas as 

amostras foram aprovadas nos requisitos mínimos estabelecidos pela norma ABNT 

NBR 7480:2007; os valores do ensaio de microdureza, tanto na direção de 

laminação quanto na direção perpendicular, evidenciam aumento considerável de 

dureza nas amostras após a conformação a frio em comparação com no fio-

máquina. Constata-se, também, que houve aumento de dureza para as amostras 

com resfriamento (B), sendo ele mais significativo para as amostras produzidas na 

velocidade intermediaria de 10m/s. Conclui-se que os objetivos foram atingidos, uma 

vez que houve a verificação dos valores das propriedades mecânicas, como limite 

de resistência à tração, limite de escoamento, alongamento e microdureza, e que foi 

possível relaciona-los à influência da velocidade de laminação e resfriamento. Assim 

sendo, este estudo é mais uma contribuição para o conhecimento da engenharia 

metalúrgica. 

 

Palavras-chave: Trefilação, Laminação a frio, CA60, Microestrutura, Propriedades 

Mecânicas.  



 
 

ABSTRACT 

 

Increasingly, the need to meet the requirements of quality, time and productivity at a 

lower cost, is an indispensable factor in the industrial sector. The manufacture of 

CA60 rebar, whether domestic or imported, and the commercialization in the country 

must be compulsorily certified, in accordance with the Conformity Assessment 

Program for Steel Bars and Wire for Reinforced Concrete Reinforcement Structures, 

with a focus on safety as per Portaria 73, of March 17, 2010 of INMETRO. In this 

context, this study aimed to evaluate and understand the variables that influence the 

mechanical and micro structural properties in the cold rolling process. In this work, 

the interrelations between the cold rolling speed and the cooling rate of the CA-60 

were studied. The production of the CA60 3.40 mm and the wire tests were carried 

out at the Quality Control Laboratory of Ceará Industrial Steel and at the Mechanical 

Characterization Laboratory (LACAM) belonging to the Department of Metallurgical 

Engineering and Materials of the Federal University of Ceará. The results show that 

the process temperature and the cooling pass is effective with decreasing the 

temperature, obtaining reductions around 40-50 ° C; the folding test of all samples 

was approved; in the tensile test all the samples were approved in the minimum 

requirements established by the norm ABNT NBR 7480:2007; the values of the 

microhardness test, both in the rolling direction and in the perpendicular direction, 

show a considerable increase of hardness in the samples after the cold forming in 

comparison with the wire rod. It was also verified that there was increase of hardness 

for the samples with cooling (B), being more significant for the samples produced in 

the intermediate speed of 10m/s. It was concluded that the objectives were reached, 

since the values of the mechanical properties, such as limit of tensile strength, yield 

limit, elongation and microhardness were verified, and that it was possible to relate 

them to the influence of the rolling speed and cooling. Therefore, this study is another 

contribution to the knowledge of metallurgical engineering. 

 

Keywords: Wire drawing. Cold rolling. CA60. Microstructure. Mechanical properties.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A busca constante por custos competitivos por parte da indústria é uma 

questão de sobrevivência nos negócios, para isso, se fazem necessários estudos na 

área de processo produtivo para otimização, sempre buscando um produto com 

qualidade que atendam às normas nacionais e internacionais. 

O vergalhão CA 60, objeto de estudo deste trabalho, tem larga utilização na 

construção civil brasileira, tendo aplicação em treliças, armações para tubos, telas 

para concreto armado entre outras. Sua fabricação, seja nacional ou importada, e 

comercialização no país deve ser compulsoriamente certificado, de acordo com o 

Regulamento de Avaliação da Conformidade aprovado pela Portaria 210, de 01 de 

novembro de 2005 do INMETRO. Os critérios para o Programa de Avaliação da 

Conformidade para Barras e Fios de Aço destinados a Armaduras para Estruturas de 

Concreto Armado, com foco na segurança são estabelecidas pela Portaria 73, de 17 

de março de 2010 e devem atender aos requisitos da norma ABNT NBR 7480:2007, 

visando o aumento da segurança das construções em concreto armado.  

A produção do CA 60 ocorre por processos de laminação a frio ou 

trefilação do fio máquina. Quando fabricado por trefilaçao, são usados fieiras que 

deformam plasticamente o material, reduzindo o diâmetro. A laminação a frio, que 

utiliza cassetes laminadores, permite a produção em velocidades mais altas, pois 

reduz o atrito. Contudo velocidades muito altas além de afetar as propriedades 

mecânicas do produto, podem gerar interrupções das máquinas durante a operação, 

devido a quebra do fio máquina. 

Outro efeito indesejado na laminação a frio do fio máquina é o 

envelhecimento, que pode diminuir a resistência do vergalhão produzido. Uma 

alternativa é o resfriamento forçado, após a redução do fio e antes do bobinamento 

do CA60.  

Neste trabalho, foi estudada a capacidade de produção do vergalhão CA 60 

com velocidades maiores, com o intuito de redução de custos dos produtos finais 

gerados por um laminador a frio. Além, da influência do resfriamento forçado com 

água nas propriedades mecânicas, que deverão atender a norma ABNT 7480:2007 

no que tange a relação do limite de ruptura em função do limite de escoamento do 

arame trefilado CA60 com bitola de 3,40 mm. 
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2.OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 Avaliar os efeitos dos parâmetros da laminação a frio, velocidade e 

temperatura de resfriamento, nas propriedades mecânicas e microestruturais 

do aço carbono 1013 visando a produção de vergalhão CA 60, conforme a 

norma ABNT NBR 7480.  

 

2.2 Específicos 

 

 Verificar os valores das propriedades mecânicas, como limite de resistência, 

limite de escoamento, alongamento e microdureza e relaciona-los à influência 

da velocidade de laminação e resfriamento, comparando-se os 7 seguintes 

casos: 

Amostra do fio máquina 5,50 mm como recebido (FM) 

Amostra de CA 60 com 3,40 mm de diâmetro, laminado com velocidade 

de 6 m/s sem resfriamento (1A); 

Amostra de CA 60 com 3,40 mm de diâmetro, laminado com velocidade 

de 6 m/s com resfriamento (1B); 

Amostra de CA 60 com 3,40 mm de diâmetro, laminado com velocidade 

de 10 m/s sem resfriamento (2A); 

Amostra de CA 60 com 3,40 mm de diâmetro, laminado com velocidade 

de 10 m/s com resfriamento (2B); 

Amostra de CA 60 com 3,40 mm de diâmetro, laminado com velocidade 

de 12 m/s sem resfriamento (3A); 

Amostra de CA 60 com 3,40 mm de diâmetro, laminado com velocidade 

de 12 m/s com resfriamento (3B); 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Vergalhão CA 60 

 

Os fios fabricados com destinação a armaduras para estruturas de concreto 

armado são classificados conforme norma nacional como aqueles de diâmetro 

nominal de 10,0 mm ou inferior, obtidos a partir do fio máquina por trefilação ou 

laminação a frio. Podendo ser lisos, entalhados ou nervurados. Sua fabricação, seja 

nacional ou importada, para comercialização no país devem ser compulsoriamente 

certificados pelo INMETRO, atendendo aos requisitos da norma ABNT NBR 

7480:2007. 

Dentre os requisitos estabelecidos na norma, além de marcação, 

comprimento, massa e condições de fornecimento, destacam-se os requisitos 

específicos de propriedades mecânicas de tração e dobramento.  

Para a categoria do CA60, os valores de limite de escoamento, limite de 

resistência e alongamento, além da condição de ensaio de dobramento são 

descritos na Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Propriedades Mecânicas requeridas para o CA60 conforme norma ABNT 

NBR 7480:2007. 

Categoria 

Propriedades Mecânicas Ensaio de 

dobramento 

a 180° - 

Diâmetro 

do pino  

Limite de 

Escoamento 

(MPa) 

Limite de 

Resistência 

(MPa) 

Relação 

de Limites 

(LR/LE) 

Alongamento 

(%) 

CA 60 600 660 1,05 5 

5 x ø 

(ø < 20 

mm) 

Fonte: Norma ABNT NBR 7480:2007 

 

O coeficiente de conformação superficial também é um requisito que deve ser 

atendido.  
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3.2 Conformação Mecânica 

 

Os processos de conformação mecânica são processos de fabricação que 

empregam a deformação plástica de um corpo metálico, mantendo sua massa e 

integridade.  Alguns desses processos são: forjamento, laminação, extrusão, 

trefilação e estiramento e podem ser realizados a quente ou a frio (MOREIRA, 2010). 

Na conformação a quente o metal é trabalhado aquecido acima de sua 

temperatura de recristalização e na conformação a frio, abaixo da temperatura de 

recristalização. No trabalho a frio, o metal apresenta-se encruado ou parcialmente 

encruado, dependendo das forças envolvidas no processo (SCHAEFFER, 1995). 

O encruamento de um metal é definido como o endurecimento por 

deformação plástica a frio. Nos metais ocorre na região da deformação plástica pelo 

movimento das discordâncias. Durante a deformação do material as discordâncias 

interagem entre si, com outras imperfeições do metal, ou indiretamente com o 

campo de tensões internas que funcionam como obstáculos. 

Estas interações levam a uma redução da mobilidade das discordâncias, e 

consequentemente, são necessárias tensões maiores para provocar mais 

deformação plástica. Metais encruados possuem uma alta energia interna 

armazenada na forma de defeitos cristalinos.  Algumas teorias têm sido propostas 

para explicar o encruamento, mas todas elas esbarram na dificuldade de determinar 

como a densidade e a distribuição das discordâncias varia com a deformação 

plástica do material (HOSFORD, 2005). 

 

3.2 Processo de Trefilação 

 

A trefilação consiste em tracionar um material através de uma matriz de 

dimensão conhecida e controlada, submetendo os rolos de fio-máquina a uma 

deformação a frio, através de um procedimento de “estiramento” do aço, como se 

refere a NBR 7480 (NBR 7480, 2007). Dessa forma, os fios de aço são forçados a 

passar através de vários anéis ou fieiras, cujo diâmetro de entrada (em cada fieira) é 

maior que o diâmetro de saída. O resultado é uma deformação microestrutural, com 

alongamento dos grãos paralelamente ao esforço de tração, conforme se vê na 

Figura 1 (SHACKELFORD, 1996). 
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Figura 1 – Ilustração do processo de trefilação, destacando a redução de seção do 

aço e uma orientação preferencial dos grãos, segundo a direção paralela ao esforço 

de tração. 

 

Fonte: SCHACKELFORD, 1996. 

 

Na fabricação de arames de aço, utiliza-se o fio-máquina como matéria-prima, 

e o seu diâmetro pode variar de acordo com a especificação do produto final a ser 

obtido, principalmente devido aos equipamentos que a indústria possui. 

O arame nervurado CA60 3,40mm é produzido conforme a norma ABNT 

7480, onde são definidos o limite de escoamento mínimo de 600 MPa. O início do 

processo dá-se através de solda topo do fio-máquina para que não haja interrupção 

da produção, e assim o processo seja contínuo. Em seguida ocorre a decapagem, 

que pode ser química ou mecânica, onde a carepa é removida. E então o fio-

máquina é lubrificado ates de ser introduzido no conjunto de fieiras ou cassetes 

(SCHAEFFER, 2004) 

Cada máquina possui uma sequência de redução de área que é conhecida 

como passes de trefilação. Em cada passe, o material sofrerá uma redução de área, 

até que, no último passe, lhe será conferido o diâmetro final.  Não se recomenda 

uma redução de área entre um passe e outro maior do que 30%. Segundo Wright, 

(2002), o percentual máximo de redução recomendado pela America Wire Gage é de 

20,7%, porém, na prática, se utiliza 30 a 35%, dependendo da condição do 

processo. O autor cita, ainda, em seu trabalho que, na trefilação de arames muito 

finos, costumam-se utilizar frequentemente diminuições nos percentuais de redução, 

desde que a força de trefilação esteja em equilíbrio com possíveis problemas de 

quebras, que têm como origem, por exemplo, inclusões existentes, defeitos. 

O principal problema encontrado em processos que utilizam fieiras é a alta 

força de atrito resultante no contato do fio-máquina com as fieiras, este processo 
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resulta em um grande desgaste das ferramentas, reduzindo a produção na indústria 

(ALTAN, 1999). 

A temperatura também deve ser controlada para evitar que o calor gerado 

pelo atrito da fieira com o material sendo trefilado cause um aumento excessivo de 

temperatura. Uma temperatura alta durante o processo causa diminuição na vida útil 

da ferramenta e prejudica a lubrificação e as propriedades finais do produto 

assinalam (EL-DOMIATY & KASSAB, 1998). A temperatura ainda pode limitar o 

projeto de reduções por passe. Deve-se levar em conta uma dada tensão de 

trefilação que precisa estar vinculada à real tensão de trabalho e à geração de calor 

(WRIGHT, 1996).  

  

3.2 Processo de laminação de fio-máquina 

 

Uma tecnologia não convencional que visa diminuir o problema desgaste das 

ferramentas é o processo de laminação a frio, para fios trefilados, na qual a fieira é 

substituída por um cassete laminador - Wire Rolling Cassette. Neste processo cada 

passe redutor é composto por dois trios de discos de metal duro dispostos a 120º 

entre si, formando um canal onde o material é conformado. 

 

Figura 2 – Esquema de funcionamento de redução da área do fio-máquina pelos 

discos de metal duro dispostos a 120° um do outro. 

 

Fonte: ROCHA, 2012. 

 

Os fatores que mais influenciam no comportamento mecânico de um material 

que sofre conformação por um cassete laminador são: composição química do 

material conformado, relação entre diâmetro inicial e final, coeficiente de atrito entre 



24 

 

rolo e arame trefilado, força de rolamento, força de conformação, superfície de 

contato do rolo, raios ou forma do rolo laminador, temperatura de conformação e 

velocidade de conformação (ALTAN, 1999). 

Apesar do processo se referir a conformação a frio, a cinemática interna ao se 

reduzir a seção gera calor, e esse é somado ao calor gerado devido ao atrito entre 

os discos do cassete laminador e o arame. O envelhecimento pode ser dividido em 

estático e dinâmico. Para o dinâmico, o envelhecimento se dá simultaneamente com 

a deformação; já para o estático, o envelhecimento ocorre vagarosamente. Logo, o 

envelhecimento estático afeta diretamente a tensão de escoamento dos materiais e 

esse depende diretamente da temperatura ao final do processo do trabalho a frio. 

Para evitar efeitos de envelhecimento estático sobre o arame trefilado, após os 

passes de redução, o arame passa por um resfriamento com água para diminuir sua 

temperatura. 

 

3.3 Propriedades mecânicas na conformação a frio 

 

As propriedades mecânicas do arame aumentam no processo de trefilação e 

ou laminação, conforme aumenta o encruamento causado pela redução de área nos 

sucessivos passes (trabalho a frio). No entanto, o alongamento e a estricção 

diminuem, conforme pode ser visto na Figura 3. 

 

Figura 3 – Variação das propriedades mecânicas com a Trefilação.  

 
Fonte: BUTTON, 2001 
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O processo de trefilação aumenta o limite de escoamento em torno de 40% e 

a resistência à tração ao menos em 10%. Quando uma resistência maior é 

necessária, as peças que serão trefiladas podem sofrer tratamento térmico 

anteriormente, aumentando, assim, sua resistência à tração ou, ainda, uma 

modificação química do material (BOYER,2002).  

A análise do processo de trefilação envolve a consideração de uma série de 

problemas tais como: esforço necessário para executar a operação, lubrificação na 

interface fieira/metal, acabamento e propriedades mecânicas finais do produto, 

evolução térmica do produto sob processamento, dentre outros (NAKAGIRI,2001; 

MACHERAUCH,1987).  

 

3.4 Efeito da temperatura de envelhecimento  

 

 

O envelhecimento é influenciado pelo tempo, taxa de resfriamento e 

temperatura do processo. A temperatura, por exemplo, acelera a difusão dos átomos 

intersticiais e, portanto, para uma temperatura mais elevada tem-se o mesmo 

resultado final de envelhecimento, só que com uma drástica redução no tempo. 

Quando tem-se altas temperaturas de envelhecimento e baixas velocidade de 

deformação, por exemplo, é possível ter interações entre o soluto e as discordâncias 

durante a deformação. O atrito entre o material e a fieira, durante o processo de 

laminação, pode causar um aquecimento no arame. Essa temperatura gerada na 

laminação, que pode ser alta se o processo não estiver bem projetado, pode ser 

suficiente para provocar envelhecimento, afetando as propriedades mecânicas do 

material. 

Logo, o envelhecimento por deformação pode ser definido como um conjunto 

de variações nas propriedades de um metal que implicam no aumento de resistência 

e na queda de ductilidade sob determinadas condições. Estas variações ocorrem 

devido a interações entre átomos de soluto intersticiais e deslocações durante ou 

após a deformação plástica. Quando estas variações ocorrem após a deformação, o 

fenômeno é chamado de envelhecimento estático ou envelhecimento após 

deformação. Se as variações ocorrem durante a deformação, o fenômeno é 

denominado envelhecimento dinâmico (WRIGHT, 1996).  
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Para minimizar o envelhecimento e o aparecimento de trincas e fragilização 

no material, deve se procurar manter a temperatura abaixo de valores propícios ao 

efeito de envelhecimento. Porém, esse controle de temperatura não é muito simples, 

pois envolvem um sofisticado controle de resfriamento entre passes, um reprojeto 

nas reduções de área da máquina e um controle rígido de aquecimento dos roletes 

(WRIGHT, 1996).  

De acordo com a literatura a faixa de temperatura alcançada durante a 

laminação é de 50 a 150 ºC para aço de baixo carbono e 150 a 250 ºC para aço de 

alto carbono. Além disso, estima-se um tempo de 20 a 30s entre um passe e outros 

da máquina.  

 

3.5 Ensaio de tração 

 

Os ensaios de tração avaliam diversas propriedades mecânicas dos 

materiais, normalmente auxiliando na escolha do elemento certo para determinado 

projeto. O procedimento experimental consiste na deformação de uma amostra de 

determinado material até a sua fratura. Essa fratura se dá devido à aplicação de 

tração, gradativamente crescente e uniaxialmente ao longo do eixo mais comprido 

de um corpo de prova. Os corpos de provas normalmente a seção reta é circular, 

porém corpos de provas retangulares também são usados (HOLT,2000). 

 

Figura 4 – Tipos mais usados de corpos de prova para ensaio de tração. 

 
Fonte: HOLT, 2000. 

 

Durante os ensaios, a deformação ficará confinada à região central, mais 

estreita, do corpo de prova. A máquina de ensaio de tração é projetada para alongar 

o corpo de prova a uma taxa constante, além de medir contínua e simultaneamente 
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a carga instantânea aplicada e os alongamentos resultantes, com o auxílio de 

extensômetros. 

 

Figura 5 – Máquina de tração esquemática. 

 

Fonte: CALLISTER, 2002. 

 

Quando um corpo de prova é submetido a um ensaio de tração (Figura 5), a 

máquina de ensaio fornece um gráfico que mostra as relações entre a força aplicada 

e as deformações ocorridas durante o ciclo. Mas o que interessa para determinação 

das propriedades do material ensaiado é a relação entre a tensão e a deformação. 

A tensão corresponde à força dividida pela área da seção sobre a qual a força 

é aplicada. 

                                              𝜎 =
𝐹

𝑆
                                               Equação 1  

Aplicando a equação descrita acima pode-se encontrar os valores da tensão e 

plotar o gráfico conhecido como tensão-deformação.  Contudo, algumas máquinas 

fornecem somente o valor do alongamento sendo necessário o cálculo da 

deformação pela equação 2. 

 

                                           𝜀 =
𝑙−𝑙𝑜

𝑙𝑜
                                               Equação 2 

Onde: 

lo = comprimento inicial  

l = comprimento final para cada carga P aplicada. 
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Figura 6 – Curva tensão versus deformação.  

 

Fonte: CALLISTER, 2002. 

 

3.5.1 Região de comportamento elástico 

 

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. A deformação elástica é 

consequência da movimentação dos átomos constituintes da rede cristalina do 

material, desde que a posição relativa desses átomos seja mantida (DAUCIN, 2007). 

Na Figura 7, o ponto A representa o limite elástico. 

 

Figura 7 – Comportamento da fase elástica e plástica.  

 

Fonte: DALCIN, 2007. 
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Até este ponto, assume-se que a deformação elástica é independente do 

tempo, ou seja, quando uma carga é aplicada, a deformação elástica permanece 

constante durante o período em que a carga é mantida constante. Também é 

assumido que após a remoção da carga, a deformação é totalmente recuperada, ou 

seja, a deformação imediatamente retorna para o valor zero (DAUCIN, 2007). 

Na fase elástica os metais obedecem a Lei de Hooke. Suas deformações são 

diretamente proporcionais às tensões aplicadas. 

 

                                                         𝜎 = 𝐸 𝜀                                                   Equação 

3 

 

A constante de proporcionalidade “E” é o módulo de elasticidade, ou módulo 

de Young, fornece uma indicação da rigidez do material. Quanto maior for o módulo, 

menor será deformação elástica resultante da aplicação de uma tensão. A 

deformação convencional ou nominal é dada pela Equação 2. 

 

3.5.2 Região de comportamento plástico  

 

Acima de uma certa tensão, os materiais começam a se deformar 

plasticamente, ou seja, ocorrem deformações permanentes. O ponto na qual estas 

deformações permanentes começam a se tornar significativas é chamado de limite 

de escoamento.  

Durante a deformação plástica, a tensão necessária para continuar a 

deformar um metal aumenta até um ponto máximo, chamado de limite de resistência 

à tração, na qual a tensão é a máxima na curva tensão-deformação de engenharia. 

Isto corresponde a maior tensão que o material pode resistir; se esta tensão for 

aplicada e mantida, o resultado será a fratura. Toda deformação até este ponto é 

uniforme na seção. No entanto, após este ponto, começa a se formar uma estricção, 

na qual toda a deformação subsequente está confinada e, é nesta região que 

ocorrerá ruptura. A tensão corresponde a fratura é chamada de limite de ruptura 

(DAUCIN, 2007). 
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3.5.3 Limite de escoamento  

 

O escoamento é entendido como um fenômeno localizado, que se caracteriza 

por um aumento relativamente grande na deformação, acompanhada por uma 

pequena variação na tensão. Isso acontece geralmente no início da fase plástica. 

Durante o escoamento a carga oscila entre valores muito próximos um dos outros.  

 

Figura 8 – Limite de Escoamento.  

 

Fonte: DALCIN, 2007. 

 

Para os casos onde o escoamento é imperceptível, convencionou-se em 

adotar uma deformação padrão que corresponde ao limite de escoamento, por 

exemplo, para metais e ligas em geral, esta deformação padrão é de 0,2% (DAUCIN, 

2007). 

 

3.5.4 Limite de Resistência à tração 

 

É a tensão correspondente ao ponto de máxima carga atingida durante o 

ensaio. Após o escoamento ocorre o encruamento que é um endurecimento causado 

pela quebra de grãos que compõem o material quando deformados a frio. O material 

resiste cada vez mais à tração externa necessitando de uma tensão cada vez maior 

para se deformar. É nessa fase que a tensão começa a subir até atingir um valor 

máximo, chamado Limite de Resistência à Tração. 
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Figura 9 – Limite de Resistência à Tração.  

 

Fonte: DALCIN, 2007. 

 

3.5.5 Limite de ruptura 

 

Com o aumento da tensão (Figura 10), chega-se a ruptura do material, no 

chamado Limite de Ruptura. 

 

Figura 10 – Limite de Ruptura. 

 

Fonte: DALCIN, 2007. 
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Note que a tensão no limite de ruptura é menor do que no limite de 

resistência, devido à diminuição de área que acontece no corpo de prova depois que 

se atinge a carga máxima.  

Na Figura 11, pode-se analisar todos esses elementos representados num 

mesmo diagrama de tensão deformação. 

 

Figura 11 – Gráfico tensão versus deformação.  

 

Fonte: DALCIN, 2007. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A produção do CA60 3,40mm e os ensaios nos fios foram realizados na Aço 

Cearense Industrial no Setor de Produção Área 1 e no Laboratório de Controle de 

Qualidade, bem como no Laboratório de Caracterização de Materiais (LACAM) 

pertencente ao Departamento de Engenharia Metalúrgica e Materiais da 

Universidade Federal do Ceará.  

Na Aço Cearense Industrial foram recolhidas as amostras e realizados os 

ensaios de tração e dobramento, utilizando variação na velocidade do processo e no 

resfriamento.  

No LACAM foi realizada a preparação metalográfica dos corpos de prova 

(corte, embutimento, lixamento, polimento e ataque) para análises da microestrutura 

via microscópio ótico, bem como a análise da microdureza. 

 

4.1 Materiais 

 

O material do estudo em questão é o vergalhão CA-60 diâmetro 3,40 mm aço 

ABNT, proveniente do fio-máquina diâmetro 5,50 mm e composição química (% em 

peso) descrita na Tabela 2, de acordo com o certificado de qualidade fornecido pela 

Gerdau SA, empresa fabricante do material. 

 

Tabela 2 – Composição química do fio máquina 5,00 mm SAE 1013 (% peso). 

 

C Si Mn S P Cu 

wt % 0,150 0,140 0,530 0,018 0,015 0,100 

Fonte: Certificado de Qualidade emitido pela Gerdau SA. 

 

4.2 Métodos 

 

Foram produzidos vergalhões CA60 com 3,4 mm de diâmetro a partir da 

redução do fio máquina de 5,5 mm de diâmetro em um laminador a frio em 6 

condições diferentes, variando a velocidade de produção e taxa de resfriamento. 
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4.2.1 Laminador a frio 

 

O equipamento utilizado para a produção das amostras utilizadas neste 

trabalho é um sistema de laminação a frio para a produção de fio metálico liso ou 

nervurado, que se compõe das seguintes unidades: 

1. Desbobinador vertical constituído por dois carretéis porta-rolos articulados em 

uma base fixa ao piso, de uma estrutura vertical que porta o grupo superior de 

referência do fio e por um pulmão de segurança. 

2. O grupo de limpeza calamina constituído por uma chapa em aço na qual são 

montados os roletes guia-fio e os roletes de limpeza calamina, inseridos na 

cabine com o distribuidor de estearato. 

3. Distribuidor de lubrificante constituído por um recipiente em aço soldado que 

contém uma cóclea vertical e uma cóclea horizontal para o levantamento e a 

aplicação do lubrificante ao fio metálico. O recipiente faz parte de uma cabine, 

essa também em aço soldado, na qual vem montada também o grupo de 

limpeza calamina. 

4. Caixa de laminação colocada entre a estrutura do bloco de laminação. 

5. Bloco de laminação constituído por uma base em aço soldado incluindo 3 

seções monobloco; cada seção contém uma caixa de laminação e um 

bloco/cabrestante de tração vertical. 

6. Bobinador vertical duplo automático constituído por uma base em aço soldado 

incluindo um carrossel no qual são instaladas duas bobinas verticalmente, nas 

quais vem enrolando o fio laminado. 

 

Figura 12 – Laminador a frio DEM. Imagem meramente ilustrativa. 

 

Fonte: Aço Cearense. 
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A área de entrada da máquina consiste em dois carretéis porta-rolos do 

desbobinador vertical que são inclinados a 90 graus para permitir o carregamento de 

rolos de fio metálico a ser laminado. O carregamento dos rolos é feito pelo usuário 

através do uso de dispositivos apropriados. Usando um guindaste ou uma 

empilhadeira, o fio a ser laminado é colocado dentro da estrutura vertical do 

desbobinador e, posteriormente, pelos roletes, é enviado para a linha de laminação.  

Antes da laminação, a fim de realizar um pré-tratamento adequado, o fio é 

primeiramente enviado à unidade do grupo de limpeza calamina e depois para a 

distribuição do lubrificante. Na limpeza calamina, através dos roletes guias, o fio 

sofre dobras adequadas que provocam o destaque da carepa de sua superfície; 

dentro da unidade distribuidora de lubrificante, o lubrificante em pó é levado à zona 

de passagem do fio através de dispositivos. A este ponto, o fio metálico, 

oportunamente tratado e lubrificado, é enviado no bloco de laminação, na primeira 

caixa de laminação. 

Em seguida, o primeiro monobloco vertical empurra o fio através das caixas 

instaladas na linha. Quando o fio sai do último monobloco, após ter efetuado a 

passagem no nervurador, é enviado ao bobinador e envolvido na primeira bobina 

vertical mediante um sistema estratificador de movimento vertical. O bobinador é 

constituído de uma estrutura giratória na qual estão colocadas as bobinas para o 

recolhimento do fio. Através da rotação da estrutura, a bobina cheia é movida para a 

área de amostragem e a bobina vazia é posicionada para ser envolvida com o fio 

laminado. A amostragem da bobina cheia contendo o fio metálico laminado é 

realizada pelo operador através do uso de dispositivos apropriados. É sempre dever 

do operador posicionar uma bobina vazia no carrossel do bobinador. 

Baseado na experiência e nos resultados dos ensaios de tração foi 

adicionado um passe de resfriamento antes do bobinador a fim de evitar o efeito de 

envelhecimento, uma vez que o fio produzido é imediatamente bobinado e esfria no 

estoque no formato de carretel. O resfriamento acontece por meio da liberação de 

um jato de água com temperatura ambiente diretamente no fio após o último cassete 

laminador, que pode resfriar o material em aproximadamente 30°C, conforme Figura 

13. 
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Figura 13 – Passe de resfriamento. 

 

Fonte: Aço Cearense. 

 

Os testes foram realizados na velocidade de ajuste do equipamento, 6 m/s, na 

velocidade mais comum de trabalho, 10 m/s, e na velocidade máxima permitida pelo 

manual da máquina, 12 m/s. Nos ensaios A, não foi utilizado o passe de 

resfriamento e nos ensaios B, o jato de água foi ligado. Para verificar a eficácia do 

equipamento de resfriamento, foi utilizado um termômetro digital infravermelho laser 

saída do material em cada cassete laminador e no bobinador. 

Os ensaios foram nomeados conforme na tabela 3. 

 

Tabela 3 – Nomenclatura dos ensaios realizados. 

Nomenclatura 

do ensaio 
Velocidade (m/s) Resfriamento 

1A 6 Sem 

1B 6 Com 

2A 10 Sem 

2B 10 Com 

3A 12 Sem 

3B 12 Com 

FM - - 

Fonte: Dados colhidos pela autora. 
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4.2.2 Ensaio de tração 

 

Os ensaios de tração foram realizados pela máquina PANAMBRA, modelo 

Versat 10000 da Aço Cearense Industrial com o auxílio de um extensômetro e foram 

utilizados três corpos de prova para cada passe trefilado com aproximadamente 

200mm de comprimento. Os ensaios foram realizados de acordo com a norma NBR 

6892.  

 

Figura 14 – Ensaio de tração com utilização do extensômetro. 

 

Fonte: Aço Cearense. 

 

4.2.3 Ensaio de dobramento 

 

Os ensaios de dobramento também são requisitos da norma ABNT NBR 7480 

e foram realizados na Aço Cearense Industrial com uma máquina de dobramento de 

fabricação própria. Os ensaios foram realizados de acordo com a norma NBR 6153.  

 

4.2.4 Preparação dos corpos de prova para microscopia optica e microdureza 

 

As amostras foram embutidas a quente com baquelite e foram lixadas 

utilizando as granulometrias: 100, 400, 600 e 1200. Após o lixamento, as amostras 

foram polidas com pastas de diamante sintético de 6 μm, 3 μm e 1 μm. Para revelar 

a microestrutura adequadamente, foi utilizado o reagente Nital 2% durante 15 
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segundos. Para cada condição de ensaio foram preparadas duas amostras cada 

uma com dois cortes, um na seção transversal e outro na seção longitudinal do 

corpo de prova, afim de avaliar as diferentes propriedades nos sentidos paralelo e 

perpendicular à direção de laminação. 

 

4.2.5 Microscopia optica  

 

As micrografias foram obtidas no Laboratório de Caracterização de Materiais 

– LACAM da UFC através de um microscópio Axio Imager 2 do fabricante ZEISS 

com aumento de 500x.  

 

4.2.7 Ensaios de Microdureza 

 

O ensaio de microdureza utilizado neste trabalho foi o de Microdureza 

Vickers e foi realizado no Laboratório de Caracterização de Materiais – LACAM da 

UFC. Neste ensaio, um penetrador piramidal de diamante é forçado contra a 

superfície do material e a identificação e posterior leitura da impressão é feita com 

um auxílio de um microscópio, com o resultado das medidas do ensaio em uma 

escala denominada 𝐻𝑉. 

O ensaio de microdureza foi conduzido à temperatura ambiente, utilizando 

um microdurômetro Vickers modelo Shimadzu. Neste ensaio, adotou-se a 

microdureza Vickers com uma carga de 0,2 𝐻𝑉, sendo equivalente à 9,805𝑁. O 

ensaio de microdureza foi conduzido nas 7 amostras fazendo-se a varredura de 

perfil. Foram feitas um total de 5 indentações em cada amostra com uma varredura 

em perfil. Posteriormente, foram gerados gráficos das medidas referentes à cada 

uma das amostras.   
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Temperatura do Processo 

 

O passe de resfriamento está localizado após o terceiro cassete laminador, 

portanto, não há diferença nas leituras de temperaturas entre os ensaios A e B até 

este ponto, havendo diferença somente nas leituras imediatamente após o passe de 

resfriamento e no material já bobinado no carretel. O aumento da velocidade do 

processo resultou em um aumento da temperatura em torno de 20°C, considerando 

o último passe de redução (3º cassete laminador). O passe de resfriamento mostrou-

se eficaz quanto à diminuição da temperatura, obtendo reduções em torno de 40-

50°C. 

 

Figura 15 – Valores de temperatura em cada passe de laminação a frio. 

 

Fonte: Dados colhidos pela autora 

 

Figura 16 – Valores de temperatura no passe de resfriamento e carretel 

 

Fonte: Dados colhidos pela autora 
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5.2. Ensaio de Dobramento 

 

O ensaio foi realizado com o pino de 15mm. Todas as amostras foram 

aprovadas no ensaio de dobramento, que consistiu somente em inspeção visual. 

Nenhuma das amostras apresentou trincas ou descontinuidades após a execução do 

ensaio. 

 

Figura 17 – Amostra após o ensaio de dobramento.  

 

Fonte: Autora 

 

5.3. Ensaio de Tração 

 

 Todas as amostras foram aprovadas nos requisitos mínimos estabelecidos 

pela norma ABNT NBR 7480:2007, descritos na Tabela 1. Os resultados obtidos das 

propriedades mecânicas encontram-se na Tabela 4 e os gráficos força versus 

deslocamento, nas Figuras 16-22. 
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Tabela 4 – Resultados dos ensaios de tração 

Propriedades Mecânicas 

Amostra 

Limite de 

Escoamento 

(Mpa) 

Limite de 

Resistência 

(Mpa) 

Relação 

LR/LE 

Alongamento 

(%) 

FM 349,71 503,82 1,4407 71,954 

1ª 803,23 897,41 1,1173 7,744 

1B 788,30 884,13 1,1216 8,993 

2ª 792,05 901,90 1,1387 8,362 

2B 829,76 921,76 1,1109 7,574 

3ª 780,37 880,67 1,1285 7,638 

3B 775,89 891,74 1,1493 9,281 

Fonte: Dados colhidos pela autora 

 

Figura 18 – Curva tensão x deslocamento para amostra FM (fio máquina).  

 

Fonte: Dados colhidos pela autora 
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Figura 19 – Curva força x deslocamento para amostra 1A (Velocidade de 6 m/s sem 
o passe de resfriamento).  

 

Fonte: Dados colhidos pela autora 

 

Figura 20 – Curva força x deslocamento para amostra 1B (Velocidade de 6 m/s com 
o passe de resfriamento).  

 

Fonte: Dados colhidos pela autora 
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Figura 21 – Curva força x deslocamento para amostra 2A (Velocidade de 10 m/s 
sem o passe de resfriamento). 

 

Fonte: Dados colhidos pela autora 

 

Figura 22 – Curva força x deslocamento para amostra 2B (Velocidade de 10 m/s 
com o passe de resfriamento).  

 

Fonte: Dados colhidos pela autora 
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Figura 23 – Curva força x deslocamento para amostra 3A (Velocidade de 12 m/s 
sem o passe de resfriamento).  

 

Fonte: Dados colhidos pela autora 

 

Figura 24 – Curva força x deslocamento para amostra 3B (Velocidade de 12 m/s 
com o passe de resfriamento).  

 

Fonte: Dados colhidos pela autora 
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 As amostras produzidas com velocidade intermediária, de 10m/s, 

apresentaram os melhores resultados para os limites de escoamento e resistência, 

confirmando a sugestão baseada na experiência operacional de que esta é a 

velocidade que se adequa melhor ao processo de produção. 

Para velocidade de 12 m/s, não ocorre o ideal encruamento do material, pois 

não há tempo suficiente para a devida movimentação das discordâncias nessa 

velocidade. Dessa forma, para velocidade de 12 m/s, os limites de escoamento e 

resistência a tração foram menores do que para velocidade de 10 m/s, pois 

temperaturas maiores ocorre o aumento do coeficiente de atrito, além da menor 

eficiência do lubrificante, gerando maior desgaste do ferramental e consumo de 

lubrificante, produzindo vergalhão de qualidade inferior e maior custo para empresa 

com manutenção e reposição do lubrificante. 

Já para velocidade de 6 m/s, as discordâncias se movimentam de forma mais 

organizada, elevando a dureza do material (Figura 30). Porém, nesta velocidade, há 

uma perda de capacidade produtiva. 

 

5.4. Microscopia Óptica 

 

Na Figura 25 é apresentada a microestrutura do fio máquina como recebido, 

onde é possível notar que a microestrutura é típica de um material que não sofreu 

nenhum tipo de deformação a frio. Seus grãos não apresentam-se alongados ou 

orientados. A estrutura é composta por uma matriz ferrítica próeutetóide com 

presença de perlita.  
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Figura 25 – Microestrutura do fio-máquina com diâmetro de 5,5 mm na direção: a) 

perpendicular e b) paralela à direção de laminação. 

  

Fonte: Dados colhidos pela autora 

 

Nas microestruturas analisadas, comparando-se com o fio máquina, as 

amostras produzidas com velocidades de 6 m/s, 10 m/s e 12 m/s, com e sem 

resfriamento, verifica-se microestruturas típicas do processo de conformação a frio 

com grãos alongados e orientados à direção de laminação, pois a medida que o 

material é deformado plasticamente há um aumento da densidade das 

discordâncias, devido a multiplicação das discordâncias ou à formação de novas.  

Para a produção do vergalhão com velocidade de 6 m/s, os grãos 

deformaram, sofrendo processo de encruamento e, consequentemente aumentando 

a dureza devido à redução no tamanho do grão. Pode-se perceber a predominância 

da ferrita e ilhas de perlita. As amostras produzidas com o passe de resfriamento 

apresentaram grãos menores e com contorno mais bem definido.  

 

A B 
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Figura 26 – Microestrutura do vergalhão CA 60 com diâmetro de 3,4 mm na direção: 

a) perpendicular e b) paralela à direção de laminação. Amostras produzidas com 

velocidade de 6 m/s sem o passe de resfriamento. 

  

Fonte: Dados colhidos pela autora 

 

Figura 27 – Microestrutura do vergalhão CA 60 com diâmetro de 3,4mm na direção: 

a) perpendicular e b) paralela à direção de laminação. Amostras produzidas com 

velocidade de 6 m/s com o passe de resfriamento. 

  

Fonte: Dados colhidos pela autora 

 

 Para a produção do vergalhão com velocidade de 10m/s, o tamanho dos 

grãos ficaram semelhantes à velocidade de 6 m/s. Os grãos apresentaram se 

alongados e orientados a direção de laminação. Não observou-se diferenças 

significativas nas amostras com e sem resfriamento. 

 

A B 

A B 
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Figura 28 – Microestrutura do vergalhão CA 60 com diâmetro de 3,4 mm na direção: 

a) perpendicular e b) paralela à direção de laminação. Amostras produzidas com 

velocidade de 10 m/s sem o passe de resfriamento. 

  

Fonte: Dados colhidos pela autora 

 

Figura 29 – Microestrutura do vergalhão CA 60 com diâmetro de 3,4 mm na direção: 

a) perpendicular e b) paralela à direção de laminação. Amostras produzidas com 

velocidade de 10 m/s com o passe de resfriamento.  

  

Fonte: Dados colhidos pela autora 

 

Para a produção do vergalhão com velocidade de 12 m/s, os grãos 

apresentaram menor alongamento do que para as demais velocidades analisadas, 

uma vez que devido à alta velocidade não há tempo para a formação de uma 

microestrutura mais refinada. 

A B 

A B 
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Figura 30 – Microestrutura do vergalhão CA 60 com diâmetro de 3,4 mm na direção: 

a) perpendicular e b) paralela à direção de laminação. Amostras produzidas com 

velocidade de 12 m/s sem o passe de resfriamento.  

  

Fonte: Dados colhidos pela autora 

 

Figura 31 – Microestrutura do vergalhão CA 60 com diâmetro de 3,4 mm na direção: 

a) perpendicular e b) paralela à direção de laminação. Amostras produzidas com 

velocidade de 12 m/s com o passe de resfriamento.  

  

Fonte: Dados colhidos pela autora 

 

5.3. Microdureza 

 

 Os valores ensaio de microdureza tanto na direção de laminação quanto na 

direção perpendicular estão descritos nas Tabelas 5 e 6, respectivamente. 
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Tabela 5 – Resultado da microdureza Vickers na direção da laminação.  

 

Fonte: Dados colhidos pela autora 

 

Tabela 6 – Resultado da microdureza Vickers na direção da laminação. 

 

Fonte: Dados colhidos pela autora 

 

No Figura 32, é possível analisar o aumento de dureza considerável entre o 

fio máquina e as amostras após a conformação a frio. É possível constatar também 

que houve aumento de dureza para as amostras com resfriamento (B), sendo ele 

mais significativo para as amostras produzidas na velocidade intermediaria de 10 

m/s. 

1 2 3 4 5

FM 148 146 145 148 147 146,8 1,166

1A 262 266 266 264 266 264,8 1,600

1B 280 270 272 268 268 271,6 4,454

2A 252 256 253 254 250 253,0 2,000

2B 269 275 270 270 278 272,4 3,499

3A 267 269 266 259 260 264,2 3,970

3B 275 272 281 275 276 275,8 2,926

Amostra
Identações

Média
Desvio 

Padrão

Microdureza Vickers

1 2 3 4 5

FM 256 252 251 259 260 255,6 3,611

1A 287 284 296 291 270 285,6 8,777

1B 291 290 274 272 305 286,4 12,175

2A 272 258 276 277 257 268,0 8,741

2B 272 281 289 276 279 279,4 5,678

3A 267 277 268 264 266 268,4 4,499

3B 293 274 273 271 258 273,8 11,196

Microdureza Vickers

Amostra
Identações

Média
Desvio 

Padrão
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Figura 32 – Valores médios de microdureza Vickers. 

 

Fonte: Dados colhidos pela autora 

 

Como já explicado, a deformação a frio aumenta a densidade de 

discordâncias. Consequentemente, a distância média de separação entre as 

discordâncias diminui aumentando a dificuldade do movimento das mesmas. Desta 

forma, a tensão imposta necessária para deformar um metal aumenta. 

Nota-se que as amostras produzidas com o passe de resfriamento 

demonstrou melhor resultado de dureza conforme a Literatura. Este resultado foi 

obtido, pois nas amostras resfriadas com água, devido a diminuição da taxa de 

resfriamento, ocorreu uma maior existência da fase ferrita pró-eutetóide. Isto ocorre 

por que o material permanecerá em altas temperaturas por um período menor, 

consequentemente, menor tempo para que haja a reorganização da microestrutura. 
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6. CONCLUSÕES  

 

Este estudo verificou as propriedades mecânicas, como limite de resistência à 

tração, limite de escoamento, alongamento e microdureza dos verga 

 

que buscou avaliar os efeitos dos parâmetros da laminação a frio, velocidade e 

temperatura de resfriamento, nas propriedades mecânicas e microestruturais do aço 

carbono 1013 visando a produção de vergalhão CA 60, conforme a norma ABNT 

NBR 7480, com base nos resultados pode-se concluir que: 

 

 Relativo a temperatura do processo o passe de resfriamento mostrou-se 

eficaz quanto à diminuição da temperatura, obtendo reduções em torno de 40-

50°C. 

 No que diz respeito ao ensaio de dobramento todas as amostras foram 

aprovadas, que consistiu somente em inspeção visual.  

 No ensaio de tração todas as amostras foram aprovadas nos requisitos 

mínimos estabelecidos pela norma ABNT NBR 7480:2007. As amostras 

produzidas com velocidades mais baixas apresentaram limite de resistência à 

tração e escoamento mais satisfatórios. 

 Os valores ensaio de microdureza tanto na direção de laminação quanto na 

direção perpendicular, evidenciam aumento de dureza considerável entre o fio 

máquina e as amostras após a conformação a frio. Constata-se, também, que 

houve aumento de dureza para as amostras com resfriamento (B), sendo ele 

mais significativo para as amostras produzidas na velocidade intermediaria de 

10m/s. 

 Pode-se asseverar que os objetivos foram plenamente atingidos uma vez que 

realizou-se a verificação dos valores das propriedades mecânicas, como 

limite de resistência, limite de escoamento, alongamento e microdureza e 

relaciona-los à influência da velocidade de laminação e resfriamento, 

comparando-se com sete casos. 
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7. SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

A contribuição que apresenta-se como sugestões para trabalhos futuros, 

centra-se em apontar as facilidades e dificuldades encontradas no desenvolvimento 

deste estudo. 

 

 A facilidade de ter os laboratórios supra citados foram fatores que permitiram 

os ensaios, assim sendo recomenda-se que outros pesquisadores que se 

disponha a realizar trabalhos desta natureza tenha também esse acesso; 

 

 Recomenda-se para outros estudo que seja aumentado nos ensaios as 

amostra;  

 

 Recomenta-se estudos no quais seja avaliado a influência dos lubrificantes. 
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