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RESUMO 

 

O aço microligado ao vanádio é comumente utilizado na fabricação de vergalhões para a 

construção civil com o seu uso em concreto armado, tal aplicação requer do material 

propriedades mecânicas elevadas. A utilização do vanádio em aços vem sendo empregado 

com o intuito de obter melhorias nessas propriedades mecânicas requeridas, tendo como 

agente desse fenômeno os mecanismos de endurecimento que o vanádio promove nos aços, 

como o endurecimento por precipitação e o refino dos grãos. Esses mecanismos são 

resultados da formação de carbonitretos de vanádio durante o processo de laminação a quente, 

em que as temperaturas de laminação possuem uma grande influência na sua constituição. 

Nesse trabalho, analisaremos em cada redução do processo de laminação a influência que o 

tamanho do grão tem sobre um aço carbono SAE 1536 microligado ao vanádio. Aplicando-se 

caracterização microestrutral, correlacionaremos as alterações no tamanho médio de grão e na 

microdureza, visualizando em cada etapa do processo a evolução da microestrutura e o seu 

comportamento mecânico. 

 

Palavras-chave: Laminação a Quente. Vanádio.  Aço Carbono. Carbonitreto. 



 

ABSTRACT 

 

The vanadium micro-alloyed steel is commonly used in the manufacture of rebars for civil 

construction with its use in reinforced concrete, such application requires of the material high 

mechanical properties. The use of vanadium in steels has been used in order to obtain 

improvements in these required mechanical properties, having as agent of this phenomenon 

the strengthening mechanisms that vanadium promotes in steels, such as precipitation 

hardening and grain refinement. Such mechanisms are results of the formation of vanadium 

carbonitrides during the hot rolling process, where the rolling temperatures have a huge 

influence on their constitution. In this paper, we will analyze in each reduction of the rolling 

process the influence that the grain size has on a SAE 1536 vanadium micro-alloyed carbon 

steel. Applying microstructural characterization, we will correlate the changes in the average 

grain size and the microhardness, visualizing in each stage of the process the evolution of the 

microstructure and its mechanical behavior. 

 

Keywords: Hot Rolling. Vanadium. Carbon Steel. Carbonitride. 



 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1  Diagrama de fases do aço com suas fases e microestruturas............................... 16 

Figura 2  Diagrama do processo de laminação..................................................................... 17 

Figura 3   Forno de reaquecimento a Gás Natural................................................................. 18 

Figura 4 Refino de grãos no processo de laminação a quente............................................. 18 

Figura 5 Gaiolas de laminação de um trem acabador.......................................................... 19 

Figura 6 Variação da sensibilidade à taxa de deformação com a temperatura em vários 

metais....................................................................................................................... 20 

Figura 7 Efeito da temperatura de reaquecimento na solubilidade do vanádio...................... 22 

Figura 8 Influência do refino de grão e precipitação no aumento de resistência mecânica 

dos aços microligados ao vanádio........................................................................... 24 

Figura 9 As partículas precipitadas de ferritas em vergalhões de microligados de vanádio 

(imagem SEM) ....................................................................................................... 24 

Figura 10 Barra sendo laminada em um típico laminador de longos...................................... 27 

Figura 11 Esquema de passes do vergalhão 3/8”.................................................................... 27 

Figura 12 Exemplo do método do intercepto linear para determinar o tamanho médio do 

grão......................................................................................................................... 28 

Figura 13 Tabela 4 da norma ASTM E112 onde é possível fazer a conversão da escala 

obtida pelo software para µm................................................................................. 29 

Figura 14 Percentual de fases do material SAE 1536 gerado através do software 

ThermoCalc®......................................................................................................... 30 

Figura 15 Estimativa de faixas de temperatura de formação para carbonetos e nitretos 

microligados.......................................................................................................... 32 

Figura 16 Metalografia do material após reaquecimento em forno....................................... 33 

Figura 17 Metalografia do material após trem de desbaste.................................................... 33 

  

  



 

Figura 18 Metalografia do material após primeira redução do trem intermediário............... 34 

Figura 19 Metalografia do material após última redução do trem intermediário.................. 34 

Figura 20 Metalografia do material após primeira redução do trem acabador...................... 35 

Figura 21 Metalografia do material após segunda redução do trem intermediário................ 35 

Figura 22 Metalografia do material após terceira redução do trem acabador........................ 36 

Figura 23 Metalografia do material após penúltima redução do trem acabador.................... 36 

Figura 24 Metalografia do material após última redução do trem acabador..........................              37 



 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1   Formação do Carbonitreto de Vanádio......................................................... 31 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1   Composição química do vergalhão 3/8” SAE 1536....................................... 25 

Tabela 2   Temperaturas do processo de laminação por local........................................ 26 

Tabela 3  Resultado dos tamanhos médios de grão dos passes de laminação............... 38 

Tabela 4  Resultado da microdureza Vickers dos passes de laminação......................... 39 

 

 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas  

ASTM American Society for Testing and Materials  

HV Hardness Vickers 

LACAM Laboratório de Caracterização de Materiais 

NBR Norma Brasileira Regulamentar 

NTP Norma Técnica Peruana 

SAE Society of Automotive Engineers  

UFC Universidade Federal do Ceará 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE SÍMBOLOS 

 

°C Grau Celsius 

 Grau de Deformação 

d Taxa de Deformação 

 Tensão de escoamento 

” Polegada 

% Porcentagem 

mm Milímetro 

µ Micro 

N Newton 

Fe Ferro 

C Carbono 

Ti Titânio 

Nb Nióbio 

V Vanádio 

TiN Nitreto de Titânio 

NbN Nitreto de Vanádio 

VN Nitreto de Vanádio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................. 14 

2 OBJETIVOS ...................................................................................................... 15 

2.1 Objetivos Gerais................................................................................................. 15 

2.2 Objetivos Específicos.........................................................................................  15 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA......................................................................... 16 

3.1 Diagrama de Fases do Aço Carbono................................................................ 16 

3.2 Laminação a Quente......................................................................................... 17 

3.3 Aços microligados ao Vanádio.......................................................................... 21 

3.4 Mecanismos de endurecimento......................................................................... 22 

3.4.1 Endurecimento por Precipitação....................................................................... 23 

3.4.2 Endurecimento por Refino de Grão................................................................... 23 

3.5 Carbonitretos de Vanádio.................................................................................. 24 

4 MATERIAIS E MÉTODOS.............................................................................. 25 

4.1 Material............................................................................................................... 25 

4.2 Métodos............................................................................................................... 25 

4.2.1 Laminador a Quente .......................................................................................... 26 

4.2.2 Preparação das amostras para microscopia óptica e microdureza................... 27 

4.2.3 Microscopia óptica.............................................................................................. 28 

4.2.4 Medição do tamanho de grão............................................................................. 28 

4.2.5 Ensaios de Microdureza...................................................................................... 29 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES...................................................................... 30 

5.1 ThermoCalc®..................................................................................................... 30 

5.2 Tamanho de grão................................................................................................ 32 

5.2.1 Tarugo.................................................................................................................. 32 

5.2.2 Trem de Desbaste................................................................................................. 33 

5.2.3 Trem Intermediário............................................................................................. 34 

5.2.4 Trem Acabador.................................................................................................... 35 

5.3 Ensaios de Microdureza..................................................................................... 38 

6 CONCLUSÕES.................................................................................................. 40 

 REFERÊNCIAS.................................................................................................     41 

   



 
14 

1 INTRODUÇÃO 

 

O aço carbono microligado ao vanádio tem como umas de suas aplicações servir 

como reforço na estrutura de concreto armado, combinação vastamente usada na construção 

civil. A utilização do aço, em forma de barras (vergalhões), tem como objetivo garantir uma 

boa resistência à tração e ductilidade ao composto concreto e aço. 

O processo mais usado para a fabricação desses vergalhões é o de laminação a 

quente, que consiste em aquecer um tarugo em um forno a altas temperaturas, em torno de 

1050°C a 1110°C. Após algumas horas no forno, o tarugo aquecido vai para os rolos de 

laminação passar por diversos passes até chegar à dimensão desejada. Durante a laminação, o 

material passa por alguns fenômenos metalúrgicos e deformações mecânica.  

Todas essas alterações físicas e químicas têm objetivo de garantir as propriedades 

solicitadas nas normas e especificações. No caso dos vergalhões microligados, um fator 

importante são as suas propriedades mecânicas, que devem atender às limitações impostas por 

normas de segurança. 

Essas propriedades mecânicas são resultado da interação de alguns mecanismos 

de endurecimento como, por exemplo, a precipitação de carbonitretos, que atua fortemente no 

refino do grão ferrítico (DEARDO, 2001).  

O uso do aço carbono microligado em vez do aço carbono normal está relacionado 

às propriedades mecânicas que são potencialmente melhoradas. No caso desse estudo, o aço é 

microligado ao Vanádio (V), o Vanádio ao formar precipitados na matriz acaba restringindo o 

movimento de discordâncias, aumentando assim o limite de escoamento do material. 

O foco do presente trabalho é analisar a evolução da microestrutura durante o 

processo e através dela avaliar a influência dos mecanismos de endurecimento ao longo do 

processo de laminação, medindo-se o tamanho de grão e a dureza de cada passe.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos Gerais 

 

Avaliar a microestrutura por microscopia óptica e a evolução do tamanho de grão 

de um aço carbono microligado ao vanádio, produzido por laminação a quente, nos estados de 

cada passe de laminação, começando do desbaste passando pelo trem médio até o trem 

acabador, além de analisar a dureza de cada passe comparando-as entre eles.  

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

 Caracterizar e comparar a microestrutura do material de todos os passes de 

laminação: Tarugo, 5° passe do desbaste, 1° passe do trem médio, 4° passe do trem médio, 1° 

passe do trem acabador, 2° passe do trem acabador, 3° passe do trem acabador, 5° passe do 

trem acabador e 6° passe do trem acabador (produto final). 

 Medir o tamanho de grão médio para cada passe de laminação citado acima. 

 Medir a dureza de cada passe de laminação via Micro Durômetro.    
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Diagrama de Fases do Aço Carbono 

 

 Inicialmente para entender como se comporta os aços, utiliza-se da análise de seu 

diagrama de fases. Um diagrama de fases permite a compreensão de um sistema de ligas e sua 

relação entre a microestrutura e as suas propriedades mecânicas. Além disso, os diagramas 

podem fornecer informações importantes sobre fenômenos durante o processamento do 

material como a fundição, fusão e cristalização.  

Para um melhor entendimento é interessante definir o que é uma “fase”. Uma fase 

é toda fração homogênea de um sistema que possui características uniforme. Caso um sistema 

possua duas ou mais fases existirá uma fronteira entre elas em que haverá uma mudança 

abrupta nas características físicas e químicas (CALLISTER, 2002). 

O uso do diagrama de fases, de acordo com a Figura 1, do aço nos processos de 

laminação está relacionado as temperaturas em que o material deve ser laminado para atingir 

as propriedades mecânicas solicitadas. A microestrutura formada influencia diretamente na 

dureza e na taxa de deformação que o material sofre. Isso ocorre devido as diferentes 

microestruturas que os aços podem formar.  

 

Figura 1 – Diagrama de fases do aço com suas fases e microestruturas. 

 
Fonte: Site VMGlobal, 2019.  

Austenita 

Ferrita 

Cementita 

T
em

pe
ra

tu
ra

, °
C

 



 
17 

O diagrama de fase também proporciona informações como a temperatura de 

recristalização, fenômeno bastante importante para o processo de laminação. 

 

3.2 Laminação a Quente. 

 

A laminação é um processo contínuo de deformação de um metal que passa entre 

dois cilindros girando em sentidos opostos (complementares). É um dos mais amplamente 

usado de todos os processos de conformação. Tem como objetivo principal reduzir grandes 

seções como tarugos e placas, para seções menores como vergalhões, cantoneiras e chapas. 

A conformação mecânica é realizada por compressão direta gerando deformações 

plásticas no material conformado sem que haja perda de massa, isso significa que, durante o 

processo de laminação a massa do material se mantém constante e as alterações na forma e 

propriedades do corpo sólido são permanentes, de acordo com a Figura 2 abaixo. 

Figura 2 – Diagrama do processo de laminação. 

 
Fonte: Boljanovic, 2009. 

No processo de laminação a quente, o produto a ser laminado é submetido a uma 

etapa de reaquecimento em fornos (Figura 3), com temperatura em torno de 900 °C e 1100 

°C. Essas altas temperaturas tem como objetivo promover um fenômeno metalúrgico 

chamado recristalização, que segundo Callister (2002) consiste na “formação de um novo 

conjunto de grãos equiaxiais e livres de deformação que têm baixas densidades de 

discordâncias”. 
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Figura 3 – Forno de reaquecimento a Gás Natural. 

 
Fonte: Autor 

Essa recristalização ocorre com o intuito de diminuir as heterogeneidades da 

microestrutura fundida produzida na etapa anterior, o lingotamento, que apresentam estrutura 

colunar dos grãos grosseiros do lingote, além de bolhas de gás e porosidades (BRESCIANI 

FILHO , 1997). 

Durante a laminação a quente ocorre um considerável refino dos grãos, refino este 

que ocorre durante a deformação plástica do metal e irá depender da temperatura no qual está 

sendo deformado. Esse refino é possível devido à austenita que é recristalizada após cada 

passe de redução, como demonstrado na Figura 4. 

Figura 4 – Refino de grãos no processo de laminação a quente. 

 
Fonte: Batista, 2005. 
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Ao sair do forno de reaquecimento o tarugo com uma temperatura em torno de 

1100°C passa pela primeira etapa da laminação, o trem de desbaste; trem é um termo 

comumente empregado que designa um conjunto de laminadores (cadeiras ou gaiolas). No 

desbaste, o tarugo sofre deformações em altíssimas temperaturas.  

A seção de saída do desbaste é a seção de entrada de outra sequência de 

laminação, conhecida como sequência intermediária ou trem médio, nela temos onde ocorre a 

maior redução de laminação.  

Por fim, a barra laminada passa pela última etapa, o trem acabador, nele o material 

passa por diversos passes; o número de passes é definido pela calibração e a bitola laminada, é 

no trem acabador onde são feitos os ajustes dimensionais de processo, além dos entalhes e 

logomarca do produto, esse último mais especificamente na gaiola acabadora. Como é 

possível observar no exemplo de gaiola da Figura 5, a seguir. 

Figura 5 – Gaiolas de laminação de um trem acabador. 

 
Fonte: Site RCA Automação LTDA, 2019. 

Um conceito de grande importância na laminação é a influência da taxa de 

deformação do material e a sua influência nas propriedades mecânicas (HOSFORD, 2005). A 

taxa de deformação é função da velocidade de laminação e pode ser definida como sendo o 

diferencial do grau de deformação ()em relação ao tempo (t): 

                
t

.





      [1/s]                       [1] 
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Quando se trata de materiais que são deformados plasticamente acima da 

temperatura de recristalização é incluída uma característica chamada de sensibilidade à taxa 

de deformação (m), que está relacionada ao aumento na tensão de escoamento () devido ao 

aumento da taxa de deformação (d) para um dado grau de deformação ()e temperatura (T) 

(HOSFORD, 2005). O m pode ser definido como: 

                  

T,

.

d

d
m














                 [2] 

 

A Figura 6 retrata a influência da temperatura sobre o m, quando em temperaturas 

mais distante da temperatura de fusão; a sensibilidade à taxa de deformação é baixa, porém 

quando ocorre um aumento da temperatura, o m aumenta em uma alta taxa, o que provoca um 

grande aumento da taxa de deformação também. 

 

Figura 6 – Variação da sensibilidade à taxa de deformação com a temperatura em vários metais. 

 
Fonte: Hosford, 2005. 

 

Para o processo de laminação, essas características são de grande utilidade para o 

controle do processo, pois a velocidade de laminação pode servir como parâmetro para 

obtenção de propriedades mecânicas como o limite de resistência e de escoamento. 
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3.3 Aços Microligados ao Vanádio. 

 

No começo do século XX, o Vanádio começou a ser visto como um elemento de 

interesse para o desenvolvimento de tecnologia na metalurgia. Inicialmente utilizado somente 

na fabricação de aços ferramentas e matrizes, o Vanádio se destacava por proporcionar em 

suas ligas alta dureza e um bom rendimento em altas temperaturas, isso devido aos carbonetos 

de Vanádio que se formam em sua estrutura ligada. Estudos feitos no começo do século XX 

comprovaram que a adição do Vanádio a aços carbono aumentava consideravelmente a sua 

resistência, principalmente quando temperados e revenidos (LAGNEBORG, 2000). 

A maior parte do vanádio para a liga de aço é usada em aços estruturais 

microligados na forma de produtos longos, normalmente comercializados como vergalhões, 

utilizado em concreto aramado (LAGNEBORG, 2000). 

Os aços microligados ao Vanádio são normalmente adotados na produção de 

vergalhões soldáveis de alta resistência. Para esse processo é necessário uma alta temperatura 

e alta velocidade de laminação. No entanto, com a adição de Vanádio o custo do processo 

aumenta significativamente (YANG, 2008). 

O desenvolvimento desses aços surgiu em conjunto com a necessidade de reduzir 

o teor de carbono, devido à fragilidade pela perda de tenacidade que os materiais com alto 

teores de carbono apresentam. Neste cenário, a introdução do Vanádio foi de grande 

importância na substituição do carbono por um elemento de liga que por outros mecanismos 

aumenta a resistência do material, mecanismos esses, como refino de grãos e endurecimento 

por precipitação (LAGNEBORG, 1999).  

Além disso, sua soldabilidade também é melhorada, pois não é necessária adição 

de Carbono e Manganês, que diminuem a soldabilidade, para que as propriedades exigidas 

sejam alcançadas já que o Vanádio exerce esse papel (NIKOLAOU, 2004). 

Os precipitados que promovem essas mudanças nas propriedades dos 

microligados são geralmente os carbonetos e nitretos formados a partir do Vanádio. Esses 

precipitados proporcionam ganhos de resistência por servirem como barreiras ao movimento 

das discordâncias ou por limitarem o crescimento do grão aumentando assim 

consideravelmente a quantidade de interfaces que também impede a passagem das 

discordâncias (MATLOCK, 2009). 

O Vanádio tem geralmente a preferência como elemento microligante pois possui 

alta solubilidade de seus carbonetos e nitretos, VN ou V (C, N), essa característica é favorável 
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pois permite que o Vanádio esteja em solução durante o processo de reaquecimento e somente 

precipite durante o seu resfriamento (GLODOWSKI, 2005), como mostra a Figura 7. 

 

Figura 7 – Efeito da temperatura de reaquecimento na solubilidade do vanádio 

 
Fonte: Glodowski, 2005. 

 

Os precipitados VN ou V (C, N) contribuem para que ocorra um refino do grão da 

ferrita, podendo retardar a recristalização da austenita deformada ou pode servir como sítios 

de nucleação de ferrita intragranular, além da sua principal função que seria o aumento de 

resistência por precipitação (KARMAKAR, 2017).  

  

3.4 Mecanismos de Endurecimento. 

 

No caso dos aços carbono microligados ao vanádio que são laminados, pode-se 

assumir que esse material pode ter sua resistência aumentada devido a dois tipos de 

mecanismos de endurecimento. O primeiro é o endurecimento por precipitação, onde em uma 

dada temperatura precipitados são formados em sua estrutura e consequentemente servem 

como barreiras à passagem das discordâncias. O segundo é o refino dos grãos, que ocorre 

devido à alta taxa de deformação e a recristalização presentes no processo de laminação a 

quente.  
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3.4.1 Endurecimento por Precipitação. 

 

Há muitos anos, aços microligados são conhecidos por suas excelentes 

propriedades mecânicas obtidas pela precipitação controlada de carbonitretos de nióbio, 

titânio e/ou vanádio. Enquanto o nióbio oferece a melhor opção para o refino do grão ferrítico 

e o titânio é frequentemente empregado para exercer funções múltiplas, o vanádio é 

principalmente conhecido pelo seu potencial de endurecimento por precipitação 

(CALLISTER, 2002). 

Segundo Honeycombe (1988), o endurecimento por Precipitação por impedir 

parcialmente ou totalmente a movimentação das discordâncias é um dos mecanismos mais 

explorados nos aços microligados. A resistência e dureza do material podem ser melhoradas 

devido a formação de pequenas partículas e dispersas de maneira uniforme. 

 O termo endurecimento por precipitação se dá, pois, ocorre um aumento 

significativo de resistência mecânica devido, geralmente, pela formação de carbonitretos 

durante a transformação de austenita para ferrita (SILVÉRIO, 2008). 

 

3.4.2 Endurecimento por Refino de Grão 

 

Um material que possui uma granulação mais fina normalmente é mais resistente 

e duro se comparado a um material com granulação mais grossa. Isso é consequência de uma 

maior área de contornos de grãos que o material com grãos mais refinados possuem, já que os 

contornos dificultam a passem das discordâncias. 

O mecanismo de endurecimento por refino de grão no processo de laminação de 

aços microligados pode ser óbito pela precipitação de carbonitretos e por sucessivas 

recristalizações. Nos aços ferríticos-perlíticos esse mecanismo, com a queda da temperatura, 

age pela precipitação de finas partículas de carbonitretos, interagindo assim com os contornos 

de grãos e impedindo o crescimento do grão austenítico. Também pode-se obter um grão 

estrutural fino pela inibição da recristalização da austenita decorrente da precipitação desses 

carbonitretos, onde a transformação austenita-ferrita acontece com uma austenita não 

recristalizada (PRADO, 2006). 

Segundo Gallego (2005), o refino de grão é o mecanismo que mais influência o 

aumento do limite de escoamento dos microligados, e esse fato está diretamente ligado ao 

refino do grão ferrítico que a precipitação de carbonetos e nitretos provoca durante o processo 

de laminação, como é possível ver na Figura 8. 
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Figura 8 – Influência do refino de grão e precipitação no aumento de resistência mecânica dos aços 

microligados ao vanádio. 

 
Fonte: Korchynsky, 2005. 

 

3.5 Carbonitretos de Vanádio 

 

Com a adição de vanádio em vergalhões microligados, o carbonitreto, produto 

formado na estrutura durante o seu reaquecimento no forno em uma temperatura em torno de 

1000°C, é finamente precipitado em grânulos finos da ferrita.  

A formação desse particulado permite a distribuição uniforme da deformação 

plástica cíclica e atrasa a trinca de fadiga. O carbonitreto atua dificultando a propagação de 

trincas por fadiga através do contorno de grão. Esses fatores contribuem para a melhoria das 

propriedades de fadiga de alta tensão e baixo ciclo e tenacidade do ciclo de vergalhões 

(GUANGMIN, 2010). A Figura 9, mostra como é a forma dessas partículas na estrutura do 

material. 

Figura 9 – As partículas precipitadas de ferritas em vergalhões de microligados de vanádio (imagem SEM). 

 
Fonte: Guangmin, 2010. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A produção do vergalhão de aço carbono microligado ao vanádio utilizado nesse 

estudo foi realizado em uma siderúrgica semi-integrada local e os ensaios e microfotografias 

foram feitos no Laboratório de Caracterização de Materiais (LACAM) pertencente ao 

Departamento de Engenharia Metalúrgica e Materiais da Universidade Federal do Ceará. Na 

usina produtora foram recolhidas as amostras e realizada a análise química.  

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 Material 

 

O material do estudo em questão é o vergalhão 3/8” NTP 341031, proveniente do 

processo de laminação a quente e composição química (% em peso) descrita na Tabela 1, de 

acordo com a composição de um aço carbono SAE 1536 microligado ao vanádio. 

 

Tabela 1 – Composição química do vergalhão 3/8” SAE 1536 

        C          Mn       P       S     

Wt% 0.30 - 0.37% 1.20 - 1.50% 0.04% Max 0.5% Max     

 

Fonte: ABNT NBR NM 87:2000. 

 

4.2 Métodos 

 

Foram produzidos vergalhões 3/8” NTP 341031 com 9,5 mm de diâmetro a partir 

da redução de um tarugo de 100 x 100 mm de seção em um laminador a quente, em que foram 

retiradas durante o processo, nove amostras de passes diferentes do laminador. 
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4.2.1 Laminador a Quente 

 

O laminador utilizado para a produção das amostras utilizadas neste trabalho é um 

equipamento de laminação a quente para a produção de vergalhões e perfis (Figura 10), que se 

compõe das seguintes unidades: 

1. Trem de Desbaste aberto constituído por uma gaiola de laminação do tipo Trio, 

onde nela são realizados cinco passes de redução no material.  

2. Trem Intermediário contínuo constituído por quatro gaiola de laminação do tipo 

Duo, a seção de saída do desbaste é introduzida na primeira gaiola do 

intermediário e a mesma extremidade dessa barra será sempre introduzida em 

cada um dos passes sucessivos seguintes.  

3. Trem Acabador contínuo constituído por seis gaiolas de laminação do tipo Duo, 

sendo a última gaiola a responsável por gravar logomarca e nervuras. 

4. Leito de Resfriamento, onde o material após cortado e ainda quente é resfriado ao 

ar livre enquanto segue ao processo de regulagem do corte e embalagem. 

 

As faixas de temperaturas durante o processo de laminação estão descritas na 

Tabela 2, sendo indicado as variações para cada etapa do processo. 

 

Tabela 2 – Temperaturas do processo de laminação por local. 

Temperaturas de Laminação 

Local Faixa de Temperatura 

Trem de Desbaste Entre 1100°C a 1000°C 

Trem Intermediário Entre 1000°C a 950°C 

Trem Acabador Entre 950°C a 900°C 

Leito de Resfriamento Entre 850°C a 700°C 

Fonte: Autor. 

 

 

 

 

 

 



 
27 

 

 

Figura 10 – Barra sendo laminada em um típico laminador de longos. 

 
Fonte: Autor 

 

Os passes utilizados nesse padrão possuem formatos diferentes devido a 

calibração necessária para que a laminação possa ocorrer. Cada passe estudado pode ser 

observado na Figura 11 abaixo. 

 

Figura 11 – Esquema de passes do vergalhão 3/8”. 
 

                                  

                    

                          

 

 

Fonte: Autor 

 

4.2.2 Preparação das Amostras para Microscopia Óptica e Microdureza 

 

As amostras foram retiradas durante o processo em cada passe desejado através de 

Snaps (Tesouras) que o próprio laminador possui. Em seguidas foram cortadas em uma Cut-

Off e embutidas a quente com baquelite.  

Foram lixadas utilizando as granulometrias: 100, 400, 600 e 1200. Após o 

lixamento, as amostras foram polidas com Alumína de 1μm e 0,05μm. Para revelar a 

microestrutura adequadamente, foi utilizado o reagente Nital 2% durante 20 segundos.  

 

DESBASTE
 DESBASTE 

INTERMEDIÁRIO ACABADOR 

M1 M4 A1 A2 A3 A5 A6 D1 
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4.2.3 Microscopia Óptica 

 

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. 

 

4.2.4 Medição do Tamanho de Grão 

 

Após as micrografias serem realizadas, realizou-se as medições do tamanho médio 

dos grãos utilizando o software AxioVs40x64 V 4.9.1.0 e uma amostragem de 10 micrografias 

para cada passe. O tamanho de grão foi medido baseado na norma ASTM E112, utilizando o 

método do intercepto linear. Um exemplo da utilização desse método de medição com o 

microscópio citado é demonstrado na Figura 12. 

 

Figura 12 – Exemplo do método do intercepto linear para determinar o tamanho médio do grão. 

 
Fonte: Autor 

 

Na utilização do software para determinação do tamanho de grão médio é obtido 

um resultado em uma escala de 0 a 14, onde suas dimensões podem ser convertidas em 

micrómetros (µm). Na norma ASTM E112, pode se encontrar esses dados na tabela 4 da 

norma (Figura 13). 
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Figura 13 – Tabela 4 da norma ASTM E112 onde é possível fazer a conversão da escala obtida pelo software 
para µm. 

 
Fonte: ASTM E112 2010 Standard Test Methods for Determining Average Grain Size. 

 

4.2.5 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 9 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. 

 

 

 

 

No. Tamanho 
de Grão 

NA, Grão/ Unidade de área A, Média da Área do Grão d, Média da Área do Grão l, Intercepto Médio 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 ThermoCalc® 

 

Inicialmente foi construído um percentual de fases por meio do software 

ThermoCalc® para facilitar o entendimento do comportamento do material (Figura 14). Como 

as amostras foram retiradas de diferentes passes de laminação e durante o processo temos uma 

considerável variação de temperatura, era esperado que cada passe apresentasse uma estrutura 

diferente uma da outra.  

A variação de temperatura durante o processo de deformação ocorre na faixa de 

1150°C a 900°C.  

 

Figura 14 – Percentual de fases do material SAE 1536 gerado através do software ThermoCalc®. 

 
Fonte: Autor 
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Através de uma análise da simulação no ThermoCalc® é possível afirmar que 

durante o processo de laminação o material se encontra em uma única fase, que seria a 

Austenita (1), até uma temperatura aproximadamente de 780°C, com a formação a 950°C de 

carbonitretos de vanádio (2) e por último formando a Ferrita e em seguida a Cementita, 

constituindo a Perlita. 

A formação dos carbonitretos de vanádio foi plotada no gráfico indicado a seguir, 

em que mostra em função da temperatura em Celsius a formação desse particulado. 

 

Gráfico 1 – Formação do Carbonitreto de Vanádio. 

 

Fonte: Autor 

 

No trabalho “Physical Metallurgy of high-strength, low-alloy line-pipe and pipe-

fitting steels” de Sage (1983) são apresentadas as faixas típicas de formação/precipitação dos 

nitretos e carbetos dos microligados Ti, Nb e V.  

Observa-se que o TiN já inicia sua formação na Aciaria, o que acarreta no refino 

de grão austenítico da estrutura bruta de solidificação. Já o NbN surge em temperaturas nas 

faixas usuais dos fornos de aquecimento de laminações convencionais. Esses mecanismos não 

são interessantes pois tornam os precipitados grosseiros e ineficazes.  

Já o VN forma-se em temperaturas inferiores a 1000ºC o que propicia precipitados 

refinados, extremamente eficazes no mecanismo de endurecimento por precipitação. 

Na Figura 15, está indicado as faixas de temperaturas para a formação tanto dos 

carbonetos como os nitretros de vanádio, observa-se que no caso de reaquecimento do 

material, exemplo da laminação, as temperaturas de formação vão de um intervalo de 750°C a 

950°C, faixa essa que está contida em todo o processo de laminação. 
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Figura 15 – Estimativa de faixas de temperatura de formação para carbonetos e nitretos microligados. 

 

 

Fonte: Sage, 1983. 

 

 

5.2 Tamanho de Grão 

 

Como foi dito anteriormente, o tamanho médio de grão foi medido utilizando o 

método do intercepto linear e para cada passe foram realizadas 5 medições. 

 

5.2.1 Tarugo  

 

Na amostra do tarugo (Figura 16), o material passou por processo de 

reaquecimento em um forno a gás natural com um tempo de residência de duas horas. Nesse 

estágio, o material ainda apresenta estrutura de bruta fusão e um grão grande. Nas 

metalografias foi identificado que as partes brancas é referente a Ferrita e as pretas referente a 

Perlita. Na quantificação do tamanho médio foi obtido um tamanho médio de 31,8 µm através 

do método do intercepto linear, citado anteriormente. 
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Aço lingotado, resfriada ao ar. 

Aço reaquecido. 
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Figura 16 – Metalografia do material após reaquecimento em forno 

                                                                      
Fonte: Autor 
 

 5.2.2 Trem de Desbaste 

 

Após o tarugo passar por cinco reduções no desbaste, o material passou pela 

recristalização e sofreu grande redução do tamanho médio de grão para 11,2 µm, como é 

possível observar na Figura 17. 

Figura 17 – Metalografia do material após trem de desbaste. 

 
Fonte: Autor 
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  5.2.3. Trem Intermediário 

 

Para a primeira redução do intermediário (Figura 18), ocorreu uma diminuição do 

grão em 16%. O tamanho médio encontrado foi de 9,4 µm. 

Figura 18 – Metalografia do material após primeira redução do trem intermediário.  

 
Fonte: Autor 
 

Ainda no trem intermediário foi realizada outra análise, dessa vez no último passe 

do trem (Figura 19), em que se encontrou um tamanho médio de grão de 8,75 µm. 

 

Figura 19 – Metalografia do material após última redução do trem intermediário. 

 
Fonte: Autor 
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5.2.4. Trem Acabador 

 

No primeiro passe do trem acabador (Figura 20), pode-se perceber uma redução 

do tamanho médio do grão na sua estrutura e essa redução é comprovada quando se realiza a 

medição; ocorreu uma diminuição em 17% em comparação ao último passe realizado 

obtendo-se um tamanho de 7,25 µm. 

Figura 20 – Metalografia do material após primeira redução do trem acabador.  

 
Fonte: Autor 

Para os três seguintes passes do acabador não houve alteração do tamanho médio 

do grão, ocasionando uma estabilização na redução do grão, o valor obtido para os três 

seguintes passes foi de 6,7 µm, como pode ser observado nas Figuras 21 a 23. 

Figura 21 – Metalografia do material após segunda redução do trem acabador.  

 
Fonte: Autor 
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Figura 22 – Metalografia do material após terceira redução do trem acabador. 

 
Fonte: Autor 
 

Figura 23 – Metalografia do material após penúltima redução do trem acabador. 

 
Fonte: Autor 
 

Para finalizar a análise do tamanho de grão ao longo do processo de laminação de 

um vergalhão 3/8”, mediu-se o último passe do trem acabador (Figura24), ou seja, o produto 

acabado em si. Foi observado que diferente dos passes anteriores, ele sofreu redução em seu 

tamanho de grão e foi para um tamanho médio de grão de 5,6 µm. Sendo esse o tamanho de 

grão que o material é utilizado em suas aplicações. 
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Figura 24 – Metalografia do material após última redução do trem acabador. 

 
Fonte: Autor 
 

Na tabela 3 estão descritos os tamanhos médios de grão de cada passe, conforme 

foi medido seguindo a norma ASTM E112. 

Tabela 3 – Resultado dos tamanhos médios de grão dos passes de laminação. 

Amostra Tamanho (µm) 

Tarugo 31,8 

D1 11,2 

M1 9,4 

M4 8,75 

A1 7,25 

A2 6,7 

A3 6,7 

A5 6,7 

A6 5,6 
Fonte: Autor 
 

Ao passar por cada redução o material teve seu tamanho médio de grão reduzido 

em 82,3% desde estágio inicial como tarugo até seu estado acabado como vergalhão 

nervurado. 
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5.3 Ensaios de Microdureza 

 

Os valores ensaiados de todas as amostras estão descritos na tabela 4 com seus 

valores em HV, foram realizadas um total de 5 indentações em linha com espaçamento de 1,5 

mm de cada medição. 

Tabela 4 – Resultado da microdureza Vickers dos passes de laminação. 

Microdureza Vickers (HV) 

Amostra   Indentações 
Média 

Desvio 
Padrão 1 2 3 4 5 

Tarugo 149 153 151 154 150 151,4 1,68 

D1 195 200 202 201 203 202,2 3,114 

M1 207 208 209 204 205 206,6 2,074 

M4 207 210 209 212 211 209,8 1,924 

A1 208 214 212 215 216 213,0 3,162 

A2 216 219 212 218 220 217,2 3,421 

A3 220 216 219 215 217 217,4 2,074 

A5 215 220 216 218 221 218,0 2,550 

A6 225 233 229 223 228 227,8 3,847 

Fonte: Autor 

 

O aumento da dureza conforme vai aumentando os passes de laminação está 

diretamente relacionado ao tamanho de grão que o material possui em cada redução durante a 

laminação. Conforme foi mostrado Tabela 3, o tamanho de grão vem aumentando em todos os 

passes até se estabilizar no trem acabador e por fim aumentando no seu último passe.  

Esse comportamento pode ser observado também no ensaio de microdureza, onde 

temos uma grande variação até o trem acabador que estabiliza os valores de dureza durante os 

passes e tem um aumento considerável na última redução. 

Esse fenômeno se dá inicialmente pela recristalização do material durante as 

reduções no processo de laminação, porém também pode ser explicado pela formação de 

agentes que favorecem o refino dos grãos, os carbonetos e nitretos de vanádio.  

Como foi citado nesse estudo, materiais que apresentam tamanho médio de grãos 

menores possuem mais contornos de grãos, servindo assim como barreira para a passagem das 

discordâncias. 
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A formação desses carbonetos e nitretos possivelmente ocorreu entre o Trem de 

Desbaste e Trem intermediário, em que suas formações são termodinamicamente previstas 

pela literatura. 

 

6 CONCLUSÕES 

 

Esse estudo verificou a influência do tamanho de grão durante o processo de 

laminação a quente, tendo como objetivo caracterizar cada redução sofrida durante o processo 

produtivo. Além disso, observou-se o comportamento da microestrutura de todos os passes de 

laminação analisando a sua microdureza. 

Durante o estudo foi possível entender melhor o processo produtivo de um 

laminador a quente e entender algumas diferentes formas de melhorar propriedades mecânicas 

apenas com adição de ligas e controle do processo. 

 Buscando entender como os elementos de liga presente no material poderiam 

influenciar no incremento das propriedades mecânicas, e como seria o comportamento do 

material durante todo o processo de laminação a quente, pode- se concluir que: 

 O material apresenta um percentual de fases similar ao de um Fe-C comum, 

com apenas a mudança da formação dos carbonitretos de vanádios na faixa de 750°C a 950°C. 

 A dureza do material apresentou aumento conforme iam acontecendo as 

reduções pelas gaiolas de laminação.  

 Houve uma redução de 82,3% do tamanho de grão durante todo o processo de 

laminação. 

 Durante a etapa do trem acabador ocorreu uma estabilização da redução do 

tamanho médio de grão e da microdureza. 

 A última redução do trem acabador demostrou ter uma variação tanto no 

tamanho médio como na microdureza, isso pode ter se dado devido a uma maior velocidade 

empregada nessa gaiola durante o processo. 
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