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RESUMO 

 

O aço é um material presente em vários setores da economia atual. Seu uso 

abrange desde o setor industrial, como o automobilístico, ao setor alimentício, como o de 

embalagens. Existem vários processos de conformação para moldar e adequar as 

propriedades da liga metálica às suas variadas necessidades de aplicação, como a 

trefilação e a laminação a frio. Apesar dos dois métodos visarem a mesma finalidade de 

aumento de resistência, há diferenças entre eles que influenciam o resultado final. 

Visando a diferenciação e estudo prático dos processos de aumento de resistência citados, 

este trabalho utiliza fio máquina de diâmetro 5,5mm de aço baixo carbono comparando 

trefilação e laminação a frio em termos de ensaios mecânicos e microestrutura para 

produção de vergalhões CA-60 de diâmetro 4,2mm e evolução da textura cristalográfica 

entre os passes dos processos. Além disso, foi comparada a trefilação de fio máquina 

7,0mm e de 5,5mm resultando no vergalhão de 4,2mm. Ao fim dos testes, constatou-se 

que os produtos laminados apresentaram maiores resultados nos ensaios de tração, a 

microestrutura demonstrou o alongamento dos grãos na superfície e os dois métodos 

apresentaram textura nas mesmas direções finais com intensidades diferentes. Entre os 

produtos trefilados a partir de diferentes diâmetros, o fio de 7,0mm apresentou maior 

encruamento final devido à sua maior redução, confirmado nos ensaios de tração e pela 

microestrutura. 

Palavras-chave: Laminação a frio; Trefilação; Textura Cristalográfica; CA-60. 



ABSTRACT 

 

Steel is a material present in various sectors of the current economy. Its use ranges from 

the industrial sector, such as the automotive, to the food sector, such as packaging. There 

are different metalworking processes for shaping and matching the alloy’s properties to 

the application needs, such as drawing and cold rolling. Although the two methods have 

the same purpose of increasing resistance, there are differences between them that 

influence the final product. Aiming at the differentiation and practical study of the 

mentioned resistance increase processes, this work uses wire rod of 5.5mm diameter of 

low carbon steel comparing drawing and cold rolling in terms of mechanical tests and 

microstructure for the production of CA-60 bars of diameter 4,2mm and evolution of the 

crystallographic texture between the passes of the processes. In addition, it compares wire 

drawing of 7.0mm and 5.5mm resulting in 4.2mm bar. At the end of the tests, the rolled 

products showed higher results in the tensile tests, the microstructure demonstrated the 

stretching of the grains on the surface and the two methods presented texture in the same 

final directions with different intensities. Among the products drawn from different 

diameters, the 7.0mm wire showed higher final hardening due to its greater reduction, 

confirmed in the tensile tests and the microstructure. 

Keywords: Cold Rolling; Drawing; Crystallographic Texture; CA-60. 
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1. INTRODUÇÃO 

O aço é um material presente nos principais setores da economia atual. Sua 

utilização abrange desde o setor industrial, como o automobilístico, ao setor alimentício, 

como o de embalagens e recipientes. Dentre as razões de sua popularidade, destacam-se 

a relação com o meio ambiente e o custo competitivo.  

O aço é totalmente reciclável, com vários produtos transformados em sucata ao 

fim de sua vida útil e reaproveitados, principalmente, pela indústria siderúrgica. Em 

relação à linha branca e automobilística, o peso de aço na matéria prima supera os 50% 

com a participação no valor de venda desses produtos de apenas 10%. Na construção 

civil, ele participa desde a base aos acabamentos, mas influencia em somente 4,6% no 

custo da obra e 2% no valor de venda de um prédio médio. (IAB, 2015). Para essas 

diferentes aplicações, existem processos que adequam as propriedades mecânicas. 

Existem vários processos de conformação para moldar e adequar as propriedades 

da liga metálica às suas variadas necessidades de aplicação, como a trefilação e a 

laminação, onde o último pode ser a frio ou a quente. Apesar das duas metodologias 

visarem a mesma finalidade de aumento de resistência, existem algumas diferenças entre 

elas que influenciam no resultado final. Esses processos produzem diferentes tipos de 

produtos longos como tarugos, barras, perfis, tubos, vergalhões, fio-máquina, entre 

outros, como o vergalhão CA-60. 

 O vergalhão CA-60 tem sua maior aplicação no setor de construção civil, sendo 

consumido na fabricação de telas eletrossoldadas, telas coluna, treliças, entre outros. O 

certificado de autorização para a produção e fornecimento dos vergalhões é regido pela 

norma brasileira ABNT NBR 7480, que controla principalmente as propriedades 

mecânicas. 

Visando a diferenciação e estudo prático dos processos de aumento de resistência 

citados, este trabalho utiliza fio máquina de diâmetro 5,5mm de aço baixo carbono 

comparando trefilação e laminação a frio em termos de ensaios mecânicos e 

microestrutura para produção de vergalhões CA-60 de diâmetro 4,2mm e evolução da 

textura cristalográfica entre os passes dos dois processos. Além disso, também compara 

a trefilação de fio máquina 7,0mm e de 5,5mm resultando no vergalhão de 4,2mm. Dessa 

forma, faz-se possível analisar a influência dos métodos e de parâmetros, como o 
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diâmetro, para as características finais do produto, agregado à análise da evolução de 

textura cristalográfica entre os passes nos dois casos. 
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2.  OBJETIVOS 

2.1. Objetivos Gerais 

Analisar e comparar os processos de trefilação e laminação de fios de aço ABNT 

1013 para produção de vergalhões CA-60 quanto à deformação do grão, propriedades 

mecânicas e evolução da textura cristalográfica. 

 

2.2. Objetivos Específicos   

 Analisar o formato dos grãos dos produtos finais de cada processo a fim 

de visualizar os efeitos em relação ao aumento de resistência mecânica; 

 Realizar ensaios de tração com o objetivo de validar e reafirmar os 

resultados obtidos com a análise das microestruturas; 

 Visualizar, com auxílio de microscopia eletrônica, a evolução da 

orientação cristalográfica entre os passes de laminação e trefilação; 

 Analisar a variação de diâmetro do fio-máquina no processo de trefilação 

por meio da microestrutura e dos ensaios mecânicos. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Aços Estruturais 

O aço é um dos materiais mais versáteis e recicláveis de que dispomos atualmente. 

Ele está presente em vários setores devido ao seu baixo custo e sua capacidade de se 

moldar às aplicações requeridas, como a habilidade de conformação em diferentes 

formatos, diferentes resistências, soldabilidade e até de estabilidade diante de ambientes 

corrosivos ou abrasivos. 

Essas características podem ser determinadas pela composição química do aço, 

principalmente o teor de carbono. Dessa forma, é possível classificar os aços estruturais 

de acordo com a quantidade de carbono presente no material. Os aços com baixo teor de 

carbono possuem até 0,3% e possuem alta ductilidade, ótimos para serem trabalhados 

mecanicamente ou soldados. Os de médio teor de carbono possuem entre 0,3% e 0,7%, 

com possibilidade de serem tratados termicamente para atingirem maiores tenacidades e 

resistência. Finalmente, aços de alto teor caracterizados com mais que 0,7%, são de 

elevada dureza e resistência após tratados termicamente. (PANNONI, 2005). 

As vantagens do uso de aços na construção civil são extensas, como suas 

dimensões reduzidas aliadas à boa resistência mecânica e são pré-fabricados. Cada 

elemento utilizado é produzido industrialmente, onde sua produtividade pode ser 

otimizada com padronizações e possuir maior agilidade e quantidade. Dito isto, as 

dimensões são mais precisas e o estado final do produto está pronto para ser montado na 

obra. Além disso, possuem maior facilidade no transporte e na instalação das peças para 

execução na obra. (TEOBALDO, 2004) 

3.1.1. Aços para construção civil e vergalhão CA-60 

Para a construção civil, os aços de maior interesse recaem sobre os de média e alta 

resistência mecânica, onde sua ductilidade, resistência ou outras propriedades, garante o 

uso em elementos de construção sujeitos à carregamento. Um exemplo está na fabricação 

de barras ou fios de aço utilizados no interior de colunas de sustentação denominados 

vergalhões. Os principais requisitos para essas aplicações são alta tensão de escoamento, 

elevada tenacidade, boa soldabilidade e boa trabalhabilidade em operações de corte e 

dobramento. (CBCA, 2019). 

Entretanto, aços de baixo carbono podem ser trabalhados mecanicamente para 

atingir as propriedades mecânicas principais de tensão de escoamento, tenacidade e 
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trabalhabilidade, uma vez que já possuem boa soldabilidade, com o cuidado de possuírem 

homogeneidade microestrutural. 

O vergalhão CA-60 é classificado de acordo com a norma ABNT NBR 7480 como 

fios de aço produzidos a partir de fio-máquina por trefilação ou laminação a frio com 

resistência de tensão de escoamento mínima de 600 MPa. Eles podem ser lisos, entalhados 

ou nervurados. 

O vergalhão CA-60 possui largo uso na construção civil para produção de treliças, 

telas, pré-moldados, entre outros. A produção do vergalhão envolve a exigência de 

requisitos como os expostos na tabela 1, além das condições de fornecimento de acordo 

com a norma especificada anteriormente. 

Tabela 1 - Propriedades mecânicas requeridas conforme norma ABNT NBR 7480. 

Propriedades Mecânicas 
 

Categoria 

Limite de 

Escoamento 

(MPa)  

 

Limite de 

Resistência 

(MPa)  

 

Relação  

de Limites 

(LR/LE)  

 

Alongamento 

(%) 

Dobramento 

180º 

 (∅ PINO) 

CA 60 600 660 1,05 5 5 x ø 

Fonte: Norma (ABNT NBR 7480, 2007). 

O processo de produção do CA-60 é realizado com fio máquina, produto advindo 

de siderúrgicas por laminação a quente, submetido a reduções por processos de 

conformação a frio, como trefilação e laminação, com alto controle das variáveis de 

processo. 
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Figura 1 - Rolos de fio máquina. 

 

                       Fonte: Elaborada pelo autor. 

3.2. Laminação 

O processo de laminação consiste na passagem do material metálico através de 

rolos que causam deformações características por meio de altas tensões compressivas e 

tensões de cisalhamento superficiais. (FERREIRA, 2010). A peça inicial com dimensões 

maiores que a distância lateral entre os rolos, sofre deformação plástica na passagem entre 

os cilindros, reduzindo sua seção transversal com aumento do comprimento e largura. Na 

determinação de dimensões específicas, pode-se fazer uso de vários passes com distâncias 

decrescentes entre rolos. (BRESCIANI, SILVA, et al., 2011). O método é usado 

largamente em processos de trabalho mecânico pelas características de alta produtividade 

com precisão de controle do produto final (DIETER, 1988). 

Figura 2 - Ilustração do processo de laminação. 
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                 Fonte: (BRESCIANI, SILVA, et al., 2011). 

Todo o processo tem, como principal atuante, a força de atrito da superfície de 

contato entre os cilindros e a peça. A força de atrito será sempre proporcional ao 

coeficiente de atrito entre a peça e o cilindro e à força normal que age na área de contato. 

A pressão proveniente dos rolos será a força normal dividida pela área de atuação, onde 

essa força ocorre a partir da resistência do material em relação à deformação plástica nas 

condições de temperatura e velocidade exercidas. (BRESCIANI, SILVA, et al., 2011) 

3.2.1. Tipos de laminação 

A laminação pode ser dividida em duas diferentes formas de processamento: 

laminação a quente e laminação a frio. 

Na laminação a quente utiliza-se comumente lingotes brutos de solidificação 

provenientes de lingotamento contínuo ou convencional onde a temperatura de trabalho 

se mantém acima da temperatura de recristalização do material, o que reduz a resistência 

em relação à deformação plástica, permitindo a recuperação da estrutura e evita o 

encruamento nos passes seguintes. (BRESCIANI, SILVA, et al., 2011). A depender se a 

liga é ferrosa ou não ferrosa, a temperatura T de laminação está entre 1,4Trec < T < 0,8Tfus, 

onde Trec é a temperatura de recristalização do material e Tfus a temperatura de fusão. A 

granulação, anteriormente grosseira devido ao lingotamento, dá lugar a uma estrutura de 

grãos equiaxiais de menor tamanho por meio da deformação excessiva. (FERREIRA, 

2010). Os produtos da laminação a quente podem ser perfis diversos, placas, chapas, 

barras e vergalhões. A laminação a quente geralmente é utilizada para aplicações com 

grandes reduções. 

Na laminação a frio, o objetivo é produzir produtos com melhor acabamento 

superficial por meio de um maior controle dimensional em peças semiacabadas já 

trabalhadas mecanicamente, onde é possível aumentar a resistência mecânica pelo 

encruamento obtido no processo. Desse modo, o método acontece abaixo da temperatura 

de recristalização da matéria-prima com maior resistência à deformação, permitindo 

reduções de menor magnitude. A redução total alcançada varia entre 50 e 90 por cento. 

Aconselha-se distribuir essa redução de forma uniforme entre cada um dos passes sem 

reduzir muito em relação à redução máxima por passe, desenvolvendo planejamentos de 

forma a produzir uma carga constante de redução. Usualmente, o último passe recebe uma 
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baixa taxa de redução para permitir um melhor controle de acabamento na planicidade, 

diâmetro e superfície final. (DIETER, 1988). 

A laminação a frio apresenta o alongamento dos grãos na direção da deformação. 

A textura cria anisotropia, caracteriza as propriedades variando-as de acordo com a 

direção, nas propriedades mecânicas. As forças de cisalhamento e compressão (força de 

atrito e força normal, neste caso) atuam em conjunto sobre o material, onde o escoamento 

é significativamente maior na direção do cisalhamento, tendo como consequência o 

alongamento do grão. 

Figura 3 - Processo representativo de laminação com alongamento dos grãos. 

 

                              Fonte: (FERREIRA, 2010). 

 

 

3.2.2. Modelos de laminadores 

Existem variados tipos e modelos de laminadores. Eles são classificados de acordo 

com o número de rolos e o arranjo dos cilindros. Os tipos mais comuns são: laminadores 

duo, trio, quádruo e agrupado. (BRESCIANI, SILVA, et al., 2011). 
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Figura 4 - Típicos rolos de laminação. (a) duo, (b) duo reverso, (c) trio, (d) quádruo, (e) 

agrupado. 

 

                      Fonte: (DIETER, 1988). 

Para laminação a frio de produtos estruturais classificados de não-planos como 

barras, perfis, tarugos e vergalhões, utiliza-se laminadores com ranhuras. O desenho dos 

laminadores é realizado com o intuito de reproduzir as seções geométricas complexas do 

produto, análogo ao processo de conformação de matriz fechada. O escoamento ocorre 

nos sentidos longitudinal e transversal do processo, preenchendo as cavidades do rolo. 

(FERREIRA, 2010). Além disso, utiliza-se também para laminação a frio, cassetes 

laminadores. Cada passe redutor contém dois trios de discos de alta dureza dispostos 120º 

em relação ao outro, formando uma abertura ao centro por onde passa o material 

realizando a redução. 

 

Figura 5 - Rolos laminadores com ranhuras. 

 

Fonte: (FERREIRA, 2010). 
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A diferença entre a laminação de barras e perfis em comparação com a de chapas, 

além do formato dos rolos é o fato de que com chapas, o metal sofre redução em duas 

direções. Para barras, o material sofre compressão geralmente em apenas uma direção em 

cada passe. Dessa maneira, ele é rotacionado em 90° no próximo passe. (DIETER, 1988). 

Devido às diferenças de capacidade de deformação dos materiais, é aconselhável que a 

programação de passes seja ajustada para diferentes metais. Usualmente, utiliza-se vários 

passes para que a seção desejada se forme gradualmente, evitando defeitos de formação 

relacionados com a rapidez do processo. Assim, seções mais complexas exigem maior 

número de passes. (FERREIRA, 2010). 

3.3. Trefilação 

 O processo de trefilação envolve o tracionamento de um fio, barra ou tubo através 

de um ferramental, chamado fieira, que possui um furo na região central. Esse furo 

apresenta um diâmetro decrescente e com perfil de funil curvo ou cônico. A deformação 

plástica ocorre pela reação da matriz com o metal e pela estricção, onde materiais mais 

dúcteis tendem a sofrer mais contribuição da estricção durante a redução. (FERREIRA, 

2010). Esses esforços são realizados a frio e caracterizados como sendo de compressão 

da parede do furo da ferramenta. Assim, devido aos esforços compressivos e ao esforço 

externo de tração, caracteriza-se como um processo de compressão indireta. 

(BRESCIANI, SILVA, et al., 2011). 

Se o fio ou barra possui um diâmetro pequeno o bastante que permita 

bobinamento, um bloco tirante é geralmente empregado. Isso torna possível a geração de 

longos comprimentos em um espaço de fábrica muito menor que o requerido em outros 

métodos. (DIETER, 1988). Com isso, utiliza-se um sistema de tração do fio que o conduz 

através da fieira e possui um anel tirante com a função de acumular o fio trefilado para 

em seguida liberá-lo em direção à segunda fieira. Dessa forma, o fio tracionado segue em 

direção a outro anel tirante, ocorrendo o mesmo processo para todas as fieiras até o fim 

do processo. (BRESCIANI, SILVA, et al., 2011). 
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Figura 6 - Esquema de máquina de trefilar com duas fieiras. 

 

               Fonte: (BRESCIANI, SILVA, et al., 2011). 

A fieira possui um núcleo constituído de material extremamente duro, encaixado 

em uma carcaça de aço carbono. Materiais como aços resistentes ao desgaste, óxidos 

cerâmicos sinterizados, carbetos de tungstênio e diamante sintético podem fabricar os 

núcleos. O paralelo é o orifício que possui o diâmetro correto do produto final, o ângulo 

α é o de redução, responsável por aumentar a vida útil do ferramental, e o β, ângulo de 

entrada que auxilia na lubrificação. (FERREIRA, 2010). 

Figura 7 - Sistema de fieira usado na trefilação. 

 

                                 Fonte: (FERREIRA, 2010). 

A matéria-prima é o rolo de fio máquina laminado a quente proveniente das 

siderúrgicas, possuindo camadas de carepa e óxidos. O fio deve ser limpo devido à dureza 

elevada da carepa, pois atua como abrasivo causando a redução da vida útil das fieiras. A 

decapagem mecânica vem sendo mais utilizada para remoção dos óxidos, pois todos os 

resíduos gerados podem ser reaproveitados. O rolo é desbobinado ziguezagueando entre 



26 

 

roldanas e roletes horizontais e verticais quebrando toda a carepa pela flexão alternada 

em direções diferentes. (FERREIRA, 2010). 

A lubrificação durante os passes pode ser feita com graxas e óleos, mas uma 

melhor recomendação é o uso de lubrificantes sólidos, ou sabão, a base de cálcio sódio 

ou lítio. Este é um lubrificante em pó seco colocado dentro da caixa porta-ferramenta, 

cobrindo totalmente o fio e a fieira, tendo em vista que a lubrificação só é efetiva se o fio 

e o ferramental estão completamente submersos. Apesar da conformação ser realizada a 

frio, a fricção e a deformação plástica geram altas temperaturas no fio. Parte desse calor 

é dispersado para a fieira e os lubrificantes em cada passe, atenuando, mas não 

completamente, o aquecimento do vergalhão. (FERREIRA, 2010) 

Figura 8 - Caixa de fieira com lubrificante. 

 

                       Fonte: (FERREIRA, 2010). 

Durante a redução de secção do material na passagem do fio, ocorre o 

encruamento com alteração das propriedades mecânicas, uma vez que a conformação é 

realizada a frio, ou seja, abaixo da temperatura de recristalização. As alterações das 

propriedades se seguem com diminuição da ductilidade e aumento da resistência 

mecânica. Existe a possibilidade, em alguns casos, de realização de tratamento térmico 

entre os passes subsequentes para manter certo nível de ductilidade e viabilizar a 

continuidade do processo ou obtenção do produto final. (BRESCIANI, SILVA, et al., 

2011). Com a trefilação, prevê-se a produção de fios, arames e tubos. Também é utilizada 

para acabamento superficial ou correção dimensional. (FERREIRA, 2010). 

3.4. Ensaios Mecânicos 

Os ensaios mecânicos possuem o intuito principal de reproduzirem com certa 

fidelidade, situações de aplicação do material a ser ensaiado. Assim, é possível verificar 

as propriedades mecânicas desejadas por meio desses experimentos. Os ensaios mantêm 

suas informações validadas por meio de normas regulamentadoras e dependem de 
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inúmeros fatores definidos, como cargas a serem aplicadas em tempos ou direções 

variadas. 

3.4.1. Ensaio de tração  

O ensaio de tração é um dos experimentos mais utilizados para avaliar 

propriedades mecânicas devido à sua riqueza de informações. Ele é baseado nos conceitos 

de tensão e deformação, onde um corpo de provas recebe a aplicação de uma carga trativa 

ao longo do seu eixo, em uma só direção, que aumenta gradativamente deformando a 

amostra, geralmente até a sua ruptura. 

Figura 9 – Esquemático de máquina de tração com corpo de prova e extensômetro. 

 

                                     Fonte: (CALLISTER JR e RETHWISH, 2012). 

Os corpos de provas possuem extremidades para facilitar o agarramento da 

máquina de tração pelas garras de fixação. As dimensões do comprimento útil são 

diferentes para garantir que nele ocorra a deformação. Além disso, o desnível das 

extremidades para o comprimento deve ser suave, evitando concentradores de tensão. 

(HOSFORD, 2010). 
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Figura 10 - Corpos de prova para ensaios de tração com Lo como comprimento útil. 

 

                Fonte: (DALCIN, 2007). 

A máquina alonga a amostra em uma taxa constante, medindo a carga aplicada e 

o alongamento resultante por um extensômetro. Os dados gerados são computados para 

gerar os gráficos tensão deformação do material.  

3.4.2. Comportamento tensão-deformação 

 Para efeito prático a tensão e a deformação convencionais ou de engenharia são 

explicitadas respectivamente pelas equações 1 e 2. A tensão pode ser calculada dividindo-

se a força aplicada pela área do material ao início do ensaio. 

𝜎 =  
𝐹

𝐴𝑜
                                                  (1) 

A deformação, por sua vez, é encontrada pela divisão do alongamento pelo 

comprimento inicial da peça. 

𝑒 =  
𝑙𝑖  − 𝑙𝑜

𝑙𝑜
=  

∆𝑙

𝑙𝑜
                                                  (2) 

Onde: 𝑙𝑖 é o comprimento instantâneo; 

𝑙𝑜 é o comprimento inicial; 

O fenômeno de deformação nos metais é dividido em duas principais zonas de 

comportamentos distintos, sendo elas zona elástica e zona plástica. No início da 

deformação, as tensões variam linearmente com as deformações sofridas pela peça. Essa 

região é conhecida como zona elástica, pois o alongamento sofrido durante o ensaio pode 
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ser revertido para as condições originais se a carga aplicada for retirada. (ASM 

HANDBOOK, 2000). Essa relação diretamente proporcional segue a lei de Hooke, vista 

na equação 3. 

𝜎 =  𝐸𝑒                                                  (3) 

Onde: 𝐸 é o módulo de elasticidade; 

𝑒 é a deformação; 

𝜎 é a tensão. 

A constante de proporcionalidade é chamada de módulo de elasticidade, 

dependente das forças de ligação interatômicas. Ele indica a rigidez do material à 

deformação elástica. Quanto maior o módulo, maior será a rigidez e menor a deformação 

sofrida por determinada carga aplicada. (GARCIA, SPIM e SANTOS, 2000). 

Figura 11 - Representação gráfica das zonas elástica e plástica. 

 

                                Fonte: (DALCIN, 2007). 

Entretanto, se a carga for mantida e o metal continuar a deformar, a relação de 

proporcionalidade não será mais linear. A região passa a ser chamada de zona plástica. 

Ocorre assim a quebra de ligações interatômicas seguidas de novas ligações entre átomos 

vizinhos. A partir desse ponto, enquanto o metal continuar a deformar, ele não poderá 

voltar para as dimensões originais se retirada a carga aplicada, sendo a deformação 

permanente. 

3.4.3. Escoamento e resistência à tração 

A transição elástica-plástica geralmente acontece de forma gradual na maioria dos 

metais. Inicia-se uma curvatura onde há um aumento mais intenso na variação da tensão 
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juntamente com baixa variação na deformação, fenômeno denominado escoamento. Por 

convenção, em metais com transições graduais, foi estabelecido o limite de 

proporcionalidade, onde uma linha reta é traçada paralelamente à curva de tensão, a partir 

da deformação aproximada de 0,002, tocando-a no ponto de tensão máxima do 

escoamento. Esse ponto é definido como limite de escoamento. (GARCIA, SPIM e 

SANTOS, 2000). 

Figura 12 - Representação do limite de resistência, da estricção e da ruptura em curva de 

tração. 

 

Fonte: Adaptado de (CALLISTER JR e RETHWISH, 2012). 

Após o limite de escoamento, a tensão continua a crescer e o corpo de prova 

continua a alongar com taxas menos proeminentes. Então, a tensão atinge um valor 

máximo denotado limite de resistência à tração, onde a partir desse ponto, a peça deforma 

visualmente diminuindo sua área em uma constrição ou empescoçamento como mostra a 

figura 5. A tensão decai e a área diminui até a ruptura total no limite de ruptura. 



31 

 

Figura 13 - Esquemático dos principais pontos pertencentes às curvas tensão deformação. 

 

Fonte: (DALCIN, 2007). 

3.4.4. Coeficiente de encruamento 

Após o limite de resistência à tração, com o decaimento da tensão, tem-se a falsa 

impressão de menor resistência por parte do metal. Na realidade, como a área do corpo 

de prova diminui, a equação 1 não é mais válida, pois assume a área original. Neste caso, 

o correto seria utilizar o valor instantâneo. Para isso, as equações 4 e 5 demonstram como 

encontrar a tensão e deformação verdadeiras a partir dos valores de engenharia obtidos 

nos gráficos dos ensaios. 

𝜎𝑉 = 𝜎(1 + 𝑒)                                            (4) 

 

𝜀 = 𝑙𝑛(1 + 𝑒)                                              (5) 

Onde: 𝜎𝑉 é a tensão verdadeira; 

𝜀 é a deformação verdadeira; 

𝑒 é a deformação de engenharia; 

𝜎 é a tensão de engenharia. 

Em alguns metais e ligas, toda a região plástica entre o limite de escoamento e o 

limite de resistência é aproximada na forma da equação 6. 

𝜎𝑉 = 𝐾𝜀𝑛
                                            (6) 
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Onde: 𝜎𝑉 é a tensão verdadeira; 

𝜀 é a deformação verdadeira; 

𝐾 é o coeficiente de resistência; 

𝑛 é o coeficiente de encruamento. 

O expoente n e a constante K são valores variáveis de acordo com a liga em 

questão e com o histórico do material em relação a tratamentos e conformações sofridos. 

Os valores de n variam entre zero, em caso de sólido perfeitamente plástico, e 1 para 

sólidos perfeitamente elásticos. (BOYER, 2002). 

3.5.  Mecanismos de Aumento de Resistência  

Em aplicações práticas, existem situações onde se faz necessário projetar ligas 

com características mecânicas diferentes, como materiais com maior ductilidade, altas 

resistências, tenacidade elevada, alta dureza, entre outras. O movimento de discordâncias 

e o comportamento mecânico dos metais possuem uma relação direta sobre os 

mecanismos de aumento de resistência. 

A deformação plástica é equivalente ao movimento massivo de discordâncias, 

demonstrando que o modo para um material deformar plasticamente dependerá da 

capacidade dele de mover suas discordâncias. Sabendo disso, a resistência mecânica dos 

metais pode ser melhorada, pois quanto mais restrito estiver o movimento de 

discordâncias, maiores serão as forças mecânicas aplicadas para que a deformação 

plástica se inicie. As técnicas de aumento de resistência para os materiais sempre se 

utilizam deste princípio básico, onde a restrição do movimento das suas discordâncias 

lhes confere maior dureza e resistência (CALLISTER JR e RETHWISH, 2012) 

Variadas são as técnicas para realizar endurecimento e aumento de resistência nos 

metais, como pela redução do tamanho de grão, por solução sólida e encruamento. 

3.5.1. Encruamento 

O encruamento é uma forma de endurecimento por meio da deformação plástica 

a frio. Ocorre quando um metal se torna cada vez mais resistente pelo processo de 

deformação plástica. Como a temperatura de execução é fria em relação à temperatura de 

fusão, também é chamado de trabalho a frio. É utilizado industrialmente para endurecer 

ligas, onde a taxa pode ser verificada pela curva de escoamento. (HISSANAGA, 2013). 
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Figura 14 - Influência do encruamento sobre as curvas tensão-deformação de um aço 

baixo carbono. 

 

                    Fonte: (CHIAVERINI, 1986). 

Durante a deformação, a densidade de discordâncias aumenta com a multiplicação 

e formação de novas discordâncias. Dessa forma, a distância entre elas se torna cada vez 

menor, a ponto da movimentação entre si se tornar cada vez mais reduzida. Como as suas 

interações são de natureza repulsiva, é necessária uma tensão cada vez maior para que 

seja possível deformar o material. (CALLISTER JR e RETHWISH, 2012). 

No estado encruado, no período referente à deformação plástica, dentre outros 

eventos importantes, os grãos mudam de formato, a orientação dos grãos é modificada e 

geralmente são adquiridas texturas de deformação (PADILHA e SICILIANO JR., 2005). 

Como dito anteriormente na equação 6, o termo n é chamado de coeficiente de 

encruamento, onde materiais de alta resistência possuem maiores valores de n que 

materiais com baixas resistências (HOSFORD, 2010). 

3.6. Textura Cristalográfica 

Os metais, ligas metálicas, minerais entre outros, são exemplos de materiais 

policristalinos. Materiais policristalinos são formados por aglomerados de pequenos 

cristais designados de grãos, onde a separação entre eles é chamada de contorno de grão. 

As propriedades dos policristais dependem do tamanho, formato e orientação dos grãos. 
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Figura 15 - Esquemático de (a) grãos sem orientação preferencial, (b) grãos com 

orientação preferencial. 

 

        Fonte: (SILVA, 2005) 

Um agregado policristalino ou aglomerado de grãos possui orientação 

cristalográfica distinta das regiões adjacentes. Dentro do volume como um todo, as 

orientações podem estar distribuídas aleatoriamente por condições impostas ao material 

durante o processo de formação ou fabricação. Em outro caso, podem ser distribuídas 

concentradas em determinadas direções específicas, caracterizando uma orientação 

preferencial ou textura. Quando induzida, a textura se desenvolve durante alguma ou 

várias etapas de processamento, como fundição, conformação mecânica ou tratamento 

térmico. (PADILHA e SICILIANO JR., 2005). 

3.6.1. Figuras de polo inversas 

As orientações são determinadas por difração de raios x ou por EBSD (Electron 

Back-Scatter Difraction) juntamente com microscopia eletrônica de varredura (MEV). O 

EBSD auxilia essa aquisição de modo automatizado e rápido. 

As figuras de polo se baseiam na representação de uma célula cristalina no centro 

de uma esfera de referência com os planos e as normais dos planos estendidas até a 

superfície da esfera. As figuras de polo inversas registram a distribuição das normais à 

muitos planos cristalográficos, no formato (hkl), paralelos à uma superfície da amostra, 

sobre um triângulo obtido da esfera de referência, sendo assim, um triângulo 

estereográfico.  As intensidades indicam maiores densidades de planos de mesma 

orientação em uma direção geométrica do material, onde a ausência de textura apresenta 

intensidades com valor unitário. (VIANA, 2002). 
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Figura 16 – Polo e traço de um plano em uma esfera de referência. 

 

                                  Fonte: (VIANA, 2002). 
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4. METODOLOGIA 

4.1. Material utilizado 

O material deste trabalho foi o fio máquina de diâmetros 5,50mm e 7,0mm aço 

ABNT 1013, laminados a quente do próprio processo de fabricação, fornecidos pela Aço 

Cearense Industrial. A tabela 2 contém as composições químicas e informações referentes 

às propriedades mecânicas do aço utilizado conforme o certificado do fornecedor. 

Tabela 2 - Composição Química dos aços ABNT 1013 de 7,0mm e 5,50mm. 

Aços ABNT 
C Si Mn S P Cu 

LR 

(Kgf/mm²) 

Along   

% 

7,00 mm 0,15 0,11 0,53 0,019 0,018 0,12 49,13 29,25 

5,50 mm 0,13 0,10 0,53 0,024 0,014 0,11 48,13 28,60 

Fonte: Certificado de Qualidade da empresa Gerdau SA. 

4.2. Processamento do fio máquina 

O fluxograma da figura 17 exemplifica de modo geral, o que foi realizado neste 

trabalho. 

Figura 17 - Fluxograma indicativo das atividades realizadas. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Para realização da laminação a frio, o rolo de fio máquina de 5,50mm foi alocado 

na estrutura denominada “pay off”, onde é desbobinado para que seja feita a decapagem 

mecânica. A decapagem ocorre pela passagem do fio em roldanas com diferentes alturas. 
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Figura 18 - Imagem de "pay off" durante o processo de laminação. 

 

                                   Fonte: Elaborada pelo autor. 

Após essa etapa, o fio máquina é lubrificado por meio dos lubrificantes sólidos e 

posteriormente, ocorre a redução do diâmetro por cassetes laminadores em cada passe, 

onde o terceiro passe é responsável pela marcação das nervuras. 

Para a produção dos vergalhões, os laminadores podem atingir diferentes 

velocidades. O vergalhão de 4,2mm de diâmetro foi obtido com velocidade de 6 m/s, 

sendo retirada 1 espira de 3 voltas para posterior obtenção de amostras para os ensaios 

mecânicos e metalográficos. 
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Figura 19 -  Imagem de laminadores a frio. 

 

                   Fonte: Elaborada pelo autor. 

Para realizar a trefilação, foram utilizados os rolos de fio máquina de 5,50mm e 

7,0mm, sendo alocados horizontalmente no aparato mecânico apropriado para a 

decapagem mecânica. Nesse processo, a decapagem também ocorre por passagem do fio 

em roldanas e durante quase todo o processo. As reduções são realizadas nas fieiras, onde 

se localizam os lubrificantes sólidos. 

Figura 20 - Processo de trefilação. 

 

                    Fonte: Elaborada pelo autor. 

Na produção dos vergalhões, as trefiladoras utilizaram velocidade média análoga 

à das laminadoras, produzindo o vergalhão de 4,2mm, com retirada de 2 espiras para 

divisão de amostras. 
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As amostras foram nomeadas de acordo com a seguinte ordem: para as laminadas, 

segue o exemplo: LP1, onde 

L = LAMINADA 

P1 = PASSE 1 

Para as amostras trefiladas, o exemplo correto é o seguinte: TP1B5, onde 

T = TREFILADA 

P1 = PASSE 1 

B5 = BITOLA 5mm 

4.3. Ensaios Mecânicos 

Os ensaios de tração foram realizados na Aço Cearense Industrial conforme a 

norma (ABNT NBR 6892, 2002), à temperatura ambiente e em uma máquina Panambra 

Versat 10000. As espiras de 4,2mm trefiladas e laminadas obtidas foram cortadas com 

alicate de pressão e distribuídas em 5 corpos de prova para cada conjunto de avaliação, 

onde os conjuntos são: o aço laminado, os dois aços trefilados e os respectivos fio 

máquina de 5,5mm e 7,0mm, totalizando assim 25 corpos de prova ensaiados. Para 

realização da média de resultados foram descartados os extremos dentro das 5 amostras 

ensaiadas. Os corpos de prova foram retirados do meio das espiras para evitar 

interferência da velocidade de parada da máquina, mais suscetível nas extremidades, na 

análise da microestrutura posteriormente. 

As amostras receberam endireitamento manual com equipamento específico para 

obtenção dos corpos de prova e esses possuíam em torno de 200mm a 250mm, com 

comprimento útil de 100mm indicado com o extensômetro utilizado. Os ensaios 

permitiram a aquisição dos resultados de limite de resistência, limite de escoamento, 

alongamento e relação elástica, sendo esta a razão entre o limite de resistência sobre o 

limite de escoamento. Dessa forma, foram comparados com as especificações da norma 

ABNT NBR 7480. 

4.4. Caracterização Microestrutural 

Para a análise microestrutural, as espiras dos 2 processos e da matéria prima foram 

obtidas das seções longitudinais e transversais, sendo cortadas com dimensões 
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aproximadas de 20mm de comprimento e embutidas com resina de cura a quente de 

baquelite para melhor manuseio. 

O material foi preparado utilizando lixas d’água com as granulometrias de 80, 

100, 220, 400, 600 e 1200 mesh. Em seguida, foi polido com alumina de 1µ e 0,5µ. O 

ataque das amostras foi realizado com reagente nital 2% com tempo de exposição variável 

entre 6 e 10 segundos. As imagens das microestruturas foram obtidas através do 

microscópio óptico Zeiss, com o auxílio do software Axiovision do Laboratório de 

Caracterização de Materiais (LACAM) da Universidade Federal do Ceará– UFC. 

4.5. Caracterização Microestrutural para Textura Cristalográfica 

As amostras dos passes intermediários dos dois processos foram caracterizadas 

para posterior análise da evolução da orientação cristalográfica, durante as etapas até o 

produto final. A preparação foi realizada por meio de lixas d’água de 100, 220, 320, 400, 

600, 1200, 2000 e 2500 mesh. O polimento seguiu-se com alumina de 1µ e 0,5µ. Após 

esta etapa, as amostras foram polidas em sílica coloidal por uma politriz automática 

Minimet aproximadamente por 70 minutos e só então, analisadas pelo microscópio 

eletrônico de varredura (MEV) Philips XL30 do Laboratório de Caracterização de 

Materiais (LACAM). Foram produzidos linescans com distância de trabalho 15mm e 

gerando 10000 pontos, com 20 linhas e 500 pontos por linha. 

Nas análises de textura, as direções de eixo x, longitudinal, e eixo z, transversal 

ao material, foram escolhidas para visualizar e obter os triângulos estereográficos. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1. Ensaios mecânicos 

Os ensaios de tração foram realizados com a finalidade de analisar o aumento da 

resistência mecânica durante os processos de conformação. A figura 21 mostra os gráficos 

tensão-deformação obtidos a partir dos resultados dos ensaios de tração dos fios de aço 

de 4,20mm laminados e trefilados a partir do mesmo fio máquina de 5,50mm. 

Figura 21 – Comparação das curvas tensão deformação entre (a) fio máquina (b) 

sequência de passes de laminação (c) sequência de passes de trefilação. 
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c)  

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

É possível perceber, comparando os dois métodos de conformação, um aumento 

significativo do limite de resistência e do limite de escoamento nos dois casos após cada 

passe em relação ao fio máquina. 

Tabela 3 -  Dados de limite de escoamento (LE), limite de resistência (LR) e relação 

elástica entre passes e o fio máquina. 
 

LAMINAÇÃO TREFILAÇÃO FIO MÁQUINA 

RELAÇÃO 

LR/LE 

1,05 1,17 1,41 

Passes LE 

(MPa) 

LR 

(MPa) 

LE  

(MPa) 

LR 

(MPa) 

LE  

(MPa) 

LR 

(MPa) 

1 659,1 688,8 654,8 686,4 333 470 

2 694,3 743,9 674,5 783 - - 

3 733,1 769,5 644,7 752,7 - - 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

De acordo com a tabela 3, os valores dos limites do aço laminado se mostraram 

superiores em relação aos encontrados para o aço trefilado. Na sucessão de passes da 

trefilação, de acordo com os ensaios de tração, não houve uma linearidade crescente de 

aumento da resistência. Após o segundo passe, nota-se um desenvolvimento significativo 

da resistência como um todo, mas no terceiro passe, há uma declinação das propriedades 

mecânicas. Pela norma ABNT NBR 7480, um dos requisitos para o CA-60 é que a relação 

elástica seja a partir de 1,05. Assim, todos os produtos finais permaneceram dentro das 

especificações requeridas. 
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Com os dados das curvas tensão deformação, foi possível utilizar as equações 4 e 

5, onde temos respectivamente a deformação e tensão verdadeiras. Dessa forma, foram 

encontrados os valores dos coeficientes de encruamento e de resistência para a matéria 

prima e para o aço trabalhado mecanicamente, dispostos na tabela 4. 

Tabela 4 - Valores de n e K para os dois casos estudados e matéria prima. 

PROCESSO n K  

(MPa) 

FIO MÁQUINA (5,5mm) 0,27 876 

TREFILAÇÃO 0,23 1084 

LAMINAÇÃO 0,16 1047 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Confrontando os valores do fio máquina com os produtos conformados, percebe-

se que ocorreu uma diminuição no valor de n. Deste modo, pode-se reafirmar que o 

material sofreu um acréscimo significativo de resistência mecânica durante os processos, 

com a laminação apresentando valores menores quando comparados à trefilação. 

5.2. Microestrutura 

As imagens de microscopia ótica foram obtidas para visualizar a alteração na 

estrutura do material após o processamento.  

As figuras 22 a 25 apresentam a microestrutura do aço ABNT 1013 obtidas 

longitudinalmente para as diferentes situações. É perceptível o alongamento dos grãos na 

direção da deformação nas imagens devido aos esforços de cisalhamento e compressão 

indireta na laminação e trefilação respectivamente. 

Figura 22 - Micrografia ótica longitudinal dos aços (a) fio máquina, (b) laminado a frio. 

Aumento 200x. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 23 - Micrografia ótica longitudinal dos aços (a) fio máquina, (b) laminado a frio. 

Aumento 500x. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Figura 24 - Micrografia ótica longitudinal dos aços (a) fio máquina, (b) trefilado. 

Aumento 200x. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Figura 25 - Micrografia ótica longitudinal dos aços (a) fio máquina, (b) trefilado. 

Aumento 500x. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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As micrografias obtidas das regiões transversais não apresentaram consideráveis 

efeitos dos processos, uma vez em que o aumento de resistência dos produtos foi mais 

expressivo nas regiões longitudinais, como apresentado nas figuras 26 e 27. 

Figura 26 - Micrografia ótica transversal dos aços (a) fio máquina, (b) laminado a frio. 

Aumento 500x. 

  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Figura 27 - Micrografia ótica transversal dos aços (a) fio máquina, (b) trefilado. Aumento 

500x. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

5.3. Textura Cristalográfica 

As figuras 28 a 31 apresentam os resultados das figuras de polo inversas obtidas 

de cada passe de laminação para observar a evolução da textura no material. As legendas 

indicam em esquemas de cores, as intensidades de textura de cada amostra. Sabe-se que 

intensidade 1 representa ausência de textura. Inicialmente, tinha-se ausência de textura 

no eixo z ou vertical e com nível de intensidade de 1,93 no eixo x ou horizontal 

caracterizado pelo plano (112). 
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Figura 28 - Figuras de polo inversas das direções z e x para o fio máquina. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Para a laminação, tem-se no primeiro passe a mudança de orientação no eixo x 

para o plano (101) com aumento de intensidade para 2,67 e um gradiente mais uniforme 

para o eixo z. No segundo passe, ocorre uma pequena queda na intensidade da textura do 

eixo x para 2,47 e um aumento sutil para o eixo z. Ao fim do processo, tem-se um 

acréscimo no nível do eixo x para 3,18 e formação de textura no eixo z caracterizado pelo 

plano (001), com níveis entre 2,5 e 3,0. 

Figura 29 - Figuras de polo inversas das direções z e x para o aço laminado 1º passe 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 30 - Figuras de polo inversas das direções z e x para o aço laminado 2º passe 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Figura 31 - Figuras de polo inversas das direções z e x para o aço laminado 3º passe 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Na trefilação, partindo do mesmo fio de 5,5mm e após o primeiro passe, vê-se 

uma drástica reorientação nos eixos horizontal e vertical. No primeiro, manifesta-se 

textura em (102) com nível de 1,89 e o segundo, além de obter um gradiente uniforme, 

apresenta orientação na região do plano (112) com intensidade aproximada de 1,60. Para 

o segundo passe, é possível perceber ausência de orientação preferencial no eixo z e, para 

o eixo x, tem-se uma alta intensidade de 4,03 no plano (101). Finalmente, o produto final 
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apresenta decaimento de intensidade para 3,0 aproximadamente na horizontal em (101) e 

de 3,62 no eixo z em (001). As figuras 32 a 34 apresentam o cenário citado. 

Figura 32 - Figuras de polo inversas das direções z e x para o aço trefilado 1º passe 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Figura 33 - Figuras de polo inversas das direções z e x para o aço trefilado 2º passe 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 34 - Figuras de polo inversas das direções z e x para o aço trefilado 3º passe 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

É importante salientar que, analisando os resultados dos produtos finais de 

trefilação e laminação, é perceptível que na trefilação, a textura possui intensidade maior 

no eixo z, perpendicular à direção de processo, enquanto que na laminação, a região de 

maior nível é no eixo x, paralelo à superfície do material. Este fato pode explicar os 

maiores valores encontrados de limite de escoamento e resistência para laminação em 

comparação com a trefilação, devido à orientação preferencial em intensidades diferentes 

para as mesmas direções. Além disso, o mesmo acontecimento pode explicar a queda dos 

limites dos ensaios mecânicos das amostras trefiladas do segundo para o terceiro passe, 

lembrando que a textura no segundo passe indica intensidade de 4,03 para o eixo x, ao 

contrário do terceiro com intensidade de aproximadamente 3,0. 

5.4. Trefilação de Fios 5,5mm e 7,0mm  

Inicialmente, foram comparados os resultados dos ensaios de tração dos produtos 

trefilados de 4,2mm advindos dos diferentes diâmetros de matéria prima de 5,5mm e de 

7,0 mm. Na figura 35, são apresentados os gráficos comparativos dos ensaios mecânicos, 

onde a barra 1 corresponde ao aço com diâmetro original de 5,5mm e a barra 2 

corresponde ao metal com diâmetro original de 7,0mm.  
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Figura 35 - Curva tensão deformação para a barra 1, a partir de 5,5m, e barra 2, a partir 

de 7,0mm. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

A tabela 5 exibe as propriedades mecânicas dos dois materiais. De acordo com os 

resultados, pode-se afirmar que os valores de limite de resistência e limite de escoamento 

dentre os produtos foi maior para o aço trefilado a partir do diâmetro de 7,0mm, barra 2. 

Com isso, afirma-se que o fio proveniente deste último, obteve maior aumento de 

resistência e, consequentemente, maior encruamento que o outro em questão. Isso se 

deve, principalmente à redução severa sofrida pelo material de 7,0mm para 4,2mm, 

ocasionando o maior encruamento evidenciado pelos ensaios mecânicos. 

Tabela 5 - Propriedades mecânicas para as barras trefiladas. 

PROCESSO Limite de 

Escoamento 

(MPa) 

Limite de 

Resistência 

(MPa) 

RELAÇÃO 

LR/LE 

Barra 1 (5,5mm) 644,7 752,7 1,17 

Barra 2 (7,0mm) 707,9 847,4 1,20 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

De maneira análoga, foi possível calcular os valores de n e K para as diferentes 

situações. Os valores estão dispostos na tabela 6. Percebe-se que os resultados 

apresentaram diferenças significativas, onde o menor valor de n para o produto advindo 

do fio máquina de 7,0mm, reafirma-o como o material com maior aumento de resistência 

e mais encruado. Além disso, novamente os produtos obtidos permaneceram dentro das 

exigências normativas, adequados com a relação elástica. 
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Tabela 6- Valores de n e K para os aços trefilados. 

PROCESSO n K  

(MPa) 

Barra 1 (5,5mm) 0,23 1084 

Barra 2 (7,0mm) 0,20 1196 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

As figuras 36 e 37 apresentam as micrografias dos resultados para os dois casos, 

onde é perceptível o maior alongamento dos grãos nas imagens referentes ao trefilado 

com maior redução total, indo ao encontro das análises dos ensaios mecânicos. 

Figura 36 - Micrografia ótica longitudinal da barra 1 de diâmetro original de 5,5mm (a) 

200x (b) 500x. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Figura 37 - Micrografia ótica longitudinal da barra 2 de diâmetro original de 7,0mm (a) 

200x (b) 500x. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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6. CONCLUSÃO 

Com base nos resultados obtidos a partir dos testes realizados, foi possível 

conceber as seguintes conclusões: 

 Após o processamento, a microestrutura da superfície longitudinal dos materiais 

laminados e trefilados apresentou alongamento dos grãos na direção de trabalho, 

demonstrando a deformação sofrida a frio. Então, pode-se dizer que os metais 

sofreram encruamento por definição. A microestrutura do núcleo ou superfície 

transversal dos materiais analisados não apresentou mudança na forma dos grãos, 

caracterizando uma deformação menos significativa comparada com a superfície 

longitudinal, como era esperado. 

 Em relação aos gráficos dos ensaios de tração, o encruamento nos aços 

trabalhados foi evidenciado pelo aumento significativo dos limites de escoamento 

e resistência quando comparados aos do fio máquina. Entre os dois processos, as 

curvas permitiram visualizar as diferentes mudanças ocorridas em cada passe ao 

longo de cada metodologia, sendo perceptível o decréscimo de propriedades do 

aço trefilado após o passe 3 quando comparado com o passe 2. Em geral, o aço 

laminado exibiu maior ganho de resistência em relação ao trefilado. 

 A partir das curvas de tração, o cálculo do coeficiente n também expressou o 

encruamento sofrido para a produção do vergalhão em relação ao fio máquina, 

com valores inferiores para os dois casos deformados em estudo. Além disso, viu-

se novamente o maior encruamento sofrido para as amostras laminadas, devido 

ao seu menor valor obtido. 

 Em relação à orientação cristalográfica, os dois métodos indicaram uma evolução 

gradativa semelhante. Para o produto final, a textura se mostrou presente nos 

mesmo planos nos dois casos estudados, sendo eles (001) e (101), mas com 

diferentes intensidades. A laminação indiciou maior intensidade para o eixo x e a 

trefilação indiciou alta intensidade para o eixo z. Este acontecimento 

possivelmente deixa margem para explicar o desempenho distinto dos dois casos 

nos ensaios de tração, tendo em vista que o ensaio uniaxial ocorre ao longo do 

eixo do corpo de prova, equivalente ao eixo x de maior intensidade de textura para 

a laminação e menor intensidade para a trefilação. Ademais, o mesmo argumento 

é articulado para explicar a queda de resistência do material trefilado do segundo 
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para o terceiro passe, de forma que este último adquiriu intensidade 

significativamente menor que o outro para o eixo x.  

 Para os produtos trefilados, comparando as reduções a partir de diâmetros 

diferentes, a microscopia ótica aponta claramente a diferença de deformação, e 

consequentemente encruamento, pela forma dos grãos mais alongados nas 

reduções de 7,0mm para 4,2mm. 

 Nos resultados mecânicos, as curvas de tensão deformação afirmaram que o 

encruamento recebido pela peça com maior redução foi de maior magnitude, 

inclusive pela evidência de maiores limites de escoamento e resistência. Indo ao 

encontro disso, os valores de n calculados para os dois casos apresentaram 

menores resultados para a redução a partir de 7,0mm. 
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7. TRABALHOS FUTUROS 

 Analisar e estudar as intensidades de textura para o mesmo material e mesmos 

processos nas curvas de tensão deformação, com intuito de validar com mais 

casos, os resultados obtidos neste trabalho. 

 Avaliar os mesmos processos com outras variações de parâmetros, não somente 

variações no diâmetro, como velocidade, número de passes, entre outros. 

 Analisar evoluções de textura da matéria prima ao produto final com tratamento 

térmico final como variável principal. 
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