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RESUMO 

 

As tensões residuais são geradas como resposta às deformações ou carregamentos térmicos 

heterogêneos em um material. Essas tensões são um dos principais fatores causadores de 

falhas catastróficas, pois não é possível diferenciar por seu aspecto externo peças contendo 

tensões residuais daquelas isentas de tensões. Os aços duplex são amplamente utilizados na 

indústria petroquímica e de petróleo e gás, por apresentarem excelentes propriedades de 

resistência mecânica e à corrosão em condições severas de meio, pressão e temperatura. 

Assim sendo, o presente trabalho tem como objetivo a análise das tensões residuais em 

amostras da camada da carcaça de tubos flexíveis, usados na exploração e produção de 

petróleo em águas profundas e ultra profundas. Foram usadas cinco amostras provenientes de 

diferentes estágios da fabricação. Foi possível perceber que mesmo com elevadas 

deformações provenientes do dobramento por laminação de perfis, as tensões residuais 

analisadas foram compressivas, o que pode ser benéfico para a vida em serviço da tubulação. 

Por conta da possível anisotropia desse aço, micrografias e quantificação de fases foram feitas 

para que fosse avaliada a intensidade do bandeamento da estrutura bifásica, o que 

complementa o presente trabalho. 

 

Palavras-Chave: tensões residuais, laminação a frio, aço inoxidável duplex, difração de 

raios-X.  

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Residual stresses are developed as response to heterogeneous strain or thermic stresses in 

materials. These stresses are the main cause of unpredicted failures because it is not possible 

to visually determine whether residual stresses are present in parts or not. Duplex stainless 

steels are widely used in the petrochemical and oil and gas industries due to its excellent 

mechanical properties and corrosion resistance, even in severe work conditions of 

temperature, pressure and fluid. Because of that the present work aims to evaluate the residual 

stress state present in samples of the carcass layer of a metallic flexible pipe used in 

exploration and production of deep and ultra-deep water. The analysis used five samples from 

different stages of the roll forming process. It was possible to deduce that even with the high 

strain ratios from the roll forming process, the stress state of the layer surfaces in the interest 

point did not present tensile residual stresses, which can be a benefit to the service life of the 

equipment. Due to the usual material textural anisotropy, its internal structure was analyzed 

by optical microscopy in order to verify the degree of this phenomenon, which adds 

conclusions to this work. 

 

 

Key-Words: residual stresses, cold rolling, duplex stainless steel, X-ray diffraction technique.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

Os avanços da engenharia de equipamentos offshore, especialmente a de equipamentos 

subsea têm enfrentado constantes desafios com a exploração e produção de óleo em campos 

mais profundos como os do pré-sal. Essa tendência operacional da indústria de óleo e gás 

aumenta a demanda por materiais cada vez mais resistentes e novas técnicas produtivas para 

melhorar a confiabilidade dessas instalações. 

Além das condições de operação se tornarem mais exigentes, as lições aprendidas com 

os acidentes passados na indústria tendem a pressionar os projetistas por melhoria da vida útil 

e previsibilidade de falhas. Essas tendências refletem diretamente em um controle mais 

apurado dos processos produtivos desses equipamentos e da qualidade dos seus insumos. 

Como exemplo, pode-se citar o início da utilização das normas técnicas internas de cada 

empresa do ramo que se tornaram mais restritivas e rigorosas que a das sociedades normativas 

internacionais. 

A cada novo incidente ou acidente na indústria de óleo e gás investigações de causas-

raiz são iniciadas, onde muitas vezes as mesmas endereçam resoluções ao controle da 

qualidade dos materiais usados na fabricação dos equipamentos. Assim, surge a preocupação 

com a melhoria e controle da qualidade sobre os insumos das indústrias de equipamentos para 

que atendam seus rigorosos requisitos. Dessa forma as chapas, arames, tiras e outras matérias 

prima passaram a ser inspecionadas e certificadas em diversos aspectos antes não controlados. 

Como exemplo, a espessura e rugosidade das tiras utilizadas na produção de tubos flexíveis, 

que passou a ser certificada e regulamentada por especificações próprias de cada empresa do 

ramo e normalmente mais rigorosas que as normas de órgãos internacionais. 

Tubos flexíveis utilizados na produção offshore de petróleo têm elevadas solicitações 

mecânicas, sejam elas causadas pelas altas pressões internas e externas, que podem chegar à 

10.000 psi, ou causadas pelas solicitações trativas em suas conexões devido ao 

comportamento dinâmico do mar ou ao peso próprio das linhas quando suspensas (risers). 

Essas solicitações podem produzir falhas catastróficas que implicam em sérias sansões ao 

responsável técnico do equipamento se algum componente falhar no decorrer da vida em 

serviço (usualmente 30 anos). 



13 

 

Assim, todos os componentes de linhas flexíveis devem ser vastamente investigados 

quanto à sua vida em fadiga e desgaste. Um dos componentes mais agredidos pelo 

funcionamento em produção de óleo é a camada de carcaça, cuja função é ser a camada 

mecanicamente resistente ao desgaste pelo transporte do fluido (em geral quimicamente muito 

agressivo) e estanque com relação às demais camadas do tubo. Essa camada normalmente 

utiliza materiais altamente resistentes à corrosão devido à presença de cloretos, sulfetos e 

outros compostos altamente corrosivos em transporte. Além disso, o aço utilizado nessa 

camada sofre grandes deformações em sua fabricação, que podem introduzir tensões residuais 

que causariam a falha antecipada da camada. 

A escolha natural de material para essa camada são os aços inoxidáveis austeníticos ou 

austeno-ferríticos, sendo estes também conhecidos como aços inoxidáveis duplex. Esses aços, 

como o nome já sugere, possuem duas fases distintas e boas propriedades mecânicas, que o 

fazem suportar elevadas solicitações e proporcionam alta conformabilidade. Por ser um 

material nobre, há grande interesse da indústria em otimizar o projeto, de forma que o peso 

por metro linear de tubulação dessa camada seja reduzido, diminuindo assim o custo do tubo 

flexível. 

Assim sendo, o presente trabalho tem como objetivo contribuir com o conhecimento 

nesta área ao desenvolver uma análise do estado de tensões residuais presente no perfil 

laminado produzido para utilização na camada de carcaça dos tubos flexíveis. 
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1  AÇOS INOXIDÁVEIS DUPLEX 

As constantes evoluções tecnológicas e aplicações cada vez mais exigentes fizeram 

com que novas ligas de aço fossem progressivamente incorporadas ao cotidiano da 

engenharia. Antes do advento dos aços inoxidáveis duplex, os aços inox austeníticos, como 

exemplo o AISI 316L, eram os principais aços utilizados em aplicações de tubos flexíveis, 

onde há meios agressivos e rigorosas solicitações mecânicas. 

Os aços inoxidáveis duplex apresentam boas propriedades mecânicas e excelente 

resistência à corrosão. Isso se deve principalmente pela distribuição dos seus elementos de 

liga como apresentados na Tabela 2.1. A resistência à corrosão é uma das características mais 

marcantes desses aços e por isso se tornou uma forma de classificação dos mesmos. Um dos 

modos mais agressivos de corrosão é a corrosão por pite, seja por conta de sua velocidade ou 

por sua geométrica característica. Ela ocorre quando há contato entre um metal e solução 

ácida contendo íons de cloro, onde pelo comportamento eletroquímico do material se inicia 

esse processo de corrosão (ROSENFELD & DANILOV, 1967). Por isso, a resistência à 

corrosão comumente é comparada pela resistência ao pite. Segundo NASCIMENTO et al 

(2008), o parâmetro de comparação para isso é o PRE (do inglês: número equivalente de 

resistência à corrosão por pite), que é dado pela Equação 2.1: 

PRE = Cr + 3,3.(Mo + W) + 16N (2.1) 

Assim, a classificação dos aços duplex de acordo com a sua resistência à corrosão é 

apresentada pela Tabela 2.2, que separa esses aços em três faixas. 

Tabela 2.1 – Composição química de aços inoxidáveis (em % de peso). 

Tipo C Cr Ni Mo N Mn PRE 

2205 0,03 21-23 4,5-6,5 2,5-3,5 0,08-0,20 2,00 33-35 

304L 0,03 17,5-19,5 8,0-12,0 - 0,10 2,00 18-19 

316L 0,03 16-18 10,0-14,0 2,0-3,0 0,10 2,00 24-25 

Fonte: IMOA, 2014. 
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Tabela 2.2 – Classificação dos aços duplex. 

Classificação PRE 

Duplex PRE < 40 

Superduplex 40 ≤ PRE < 45 

Hiperduplex 45 ≤ PRE 

Fonte: IMOA, 2014. 

Percebe-se pelas Tabelas 2.1 e 2.2 que os aços duplex têm maior resistência à corrosão 

por conta dos seus elementos constituintes, que o tornam até 80 % mais resistente que os aços 

da série 300. Tal comportamento permite que equipamentos para aplicações em meios 

agressivos tenham sua vida em serviço aumentada sem a necessidade de uso de revestimentos 

especiais como cladding ou proteção anódica que encarecem o produto. 

A presença de níquel como elemento de liga fornece boas características mecânicas 

para aplicações com baixa temperatura, pois reduz a temperatura de transição dúctil frágil. 

Entretanto, a adição desse elemento de liga faz com que o preço unitário do material tenha 

substancial aumento (PISTORIUS e DU TOIT, 2010). Sendo válido ressaltar que não é 

incomum os casos em que aspectos econômicos ocasionam inviabilidade de projetos. 

Conforme a Figura 2.1, o Níquel também é responsável por propiciar a formação austenítica, 

sendo um dos motivos para que o mesmo tenha menor proporção na composição química que 

em aços AISI 304. 

 

Figura 2.1 – Formação da Estrutura Duplex. (Fonte: IMOA, 2014, modificado). 

 

O nitrogênio (N) é um elemento que dificulta a formação da fase sigma (ou fase 

deletéria) por deposição de compostos intermetálicos, fazendo com que a fabricação a quente 

de aços duplex possa ocorrer com menores riscos à sensitização por precipitados de cromo 
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nos contornos de grão. Além disso, o nitrogênio é um elemento de liga que propicia a 

formação austenítica. Os elementos de liga são distribuídos desigualmente entre as fases, visto 

que a distribuição ocorre em função da natureza desses elementos na formação de fases 

(austenitizante ou ferritizante) e do tipo de tratamento térmico ao qual o material será 

submetido. Ou seja, cromo e molibdênio, que propiciam a formação de fase ferrítica, são 

balanceados com níquel e nitrogênio que propiciam a fase austenítica (CALLISTER, 2007). 

A estrutura de aços duplex apresenta suas fases distribuídas em faixas que variam no 

máximo entre 40 e 60 % em volume de acordo a composição de sua liga (JOHANSSON et. 

al., 1999). É comum perceber nesses aços uma textura com forte alinhamento direcional das 

ilhas de austenita em uma matriz ferrítica. Esse padrão, tecnicamente denominado por textura 

bandeada, é justificado pelo processo de fabricação do material, pois é comum utilizar 

processos de laminação para obtenção de tiras, chapas e arames para a produção desse aço.  

A Figura 2.2 demonstra claramente como a estrutura bifásica do material se deforma e 

assume textura bandeada através da laminação a frio. O alongamento das ilhas austeníticas na 

matriz ferrítica em relação direção de laminação faz com que seja maior a quantidade de 

discordâncias por unidade de comprimento na direção perpendicular à laminação em 

comparação com a direção de laminação. Fato que faz com que o aço duplex apresente 

diferenças quanto ao módulo de elasticidade para essas direções, a Figura 2.3 apresenta a 

anisotropia para o intervalo compreendido entre essas duas direções. 

 

Figura 2.2 – Laminação e alterações na estrutura dos aços. (Fonte: ABAL, 2017, 

acessado em 24/06/17). 
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Segundo SILVERSTEIN (2016), essa textura fortemente bandeada dá aos aços duplex 

propriedades anisotrópicas (Figura 2.3). Por conta do comportamento anisotrópico do módulo 

de Young do material, diferenças para as tensões residuais em outras direções com relação a 

direção laminação devem ser esperadas. 

 

 

Figura 2.3 – Anisotropia dos aços duplex para o módulo de elasticidade.  

(Fonte: JOHANSSON et al., 1999, modificada). 

 

Outra característica comum proveniente dos processos produtivos desse aço é o 

tratamento térmico de solubilização. Esse tratamento térmico visa o aumento da resistência à 

sensitização e redução das fases deletérias intermetálicas, o tratamento ocorre normalmente 

entre 1050 e 1100°C (NASCIMENTO, 2008). O resfriamento a partir dessa temperatura causa 

tensões residuais diferenciadas entre as fases constituintes desse aço, pois as mesmas 

apresentam diferentes capacidades térmicas conforme demonstrado na Figura 2.4. Essa 

grande diferença entre capacidades térmicas provoca tensões residuais de elevada magnitude 

durante a produção desse aço, que tendem a ser trativas na fase austenita e compressivas na 

fase ferrita (JOHANSSON et. al., 1999). 
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Figura 2.4  – Capacidade térmica das fases. (Fonte: Bhadeshia, 2002, modificado). 

 

Segundo MOURA et al. (2008), o fenômeno de sensitização por precipitação 

intergranular de compostos de cromo pode ocorrer em aços duplex em ambientes agressivos 

ou de altas temperaturas, pois o cromo abundante na fase austenítica reage e se torna um 

composto precipitado, que se concentra nos contornos de grão fragilizando a resistência à 

corrosão do material. 

Outra propriedade mecânica importante dos aços duplex é a sua boa capacidade de 

encruamento, haja visto que aços duplex 2205 podem sofrer alongamentos de até 25 % 

(IMOA, 2014). O que confere com a teoria de propriedades físicas intermediárias para os aços 

duplex com relação aos aços austeníticos e ferríticos (SENATORE et al., 2007). Uma 

propriedade muito importante e similar, porém menos utilizada, é o alongamento máximo 

uniforme, que é o percentual de alongamento que um material apresenta antes de ocorrer 

estricção. O alongamento uniforme dos aços duplex supera os 18%. 

 

2.2 CONFORMAÇÃO MECÂNICA 

Na fabricação mecânica, os mais diversos produtos podem ser produzidos por meio de 

variados processos que podem ser divididos de forma simplista entre fundição, conformação e 

usinagem. Neste trabalho, fabricação mecânica por fundição não será abordada. Os processos 
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mecânicos de conformação são constituídos pelos processos de deformação plástica, para os 

quais as tensões aplicadas são projetadas para serem inferiores ao limite de resistência à 

ruptura do material, e pelos processos de fabricação por usinagem, para os quais as tensões 

aplicadas são sempre superior ao limite mencionado, sendo a forma final, portanto, obtida por 

retirada de material (BRESCIANI FILHO et al., 2011). 

Desse universo, a maioria de todas as peças produzidas utiliza pelo menos um 

processo de conformação mecânica. Existem diversos processos de conformação, entretanto 

todos compartilham de uma mesma característica a aplicação de solicitações mecânicas em 

metais, que respondem com uma mudança permanente de dimensões (HELMAN & CETLIN, 

2010). 

Conformação mecânica pode ocorrer em diversas faixas de temperatura, as quais 

podem ser dividas em intervalos diferentes pela temperatura de recristalização do material. Se 

a temperatura for maior ou menor que a temperatura de recristalização do material, teremos 

respectivamente uma conformação a quente ou a frio (TOTTEN et. al., 2002). Um importante 

parâmetro para indicar a temperatura de um material é a temperatura homóloga, que é 

definida pela Equação 2.2: 

CH TTT /   2.2 

Onde Tc é a temperatura de recristalização do material. Outra forma comum de 

classificação quanto à temperatura de trabalho apresentada na literatura utiliza a escala morno, 

intermediária a quente e frio. Onde o trabalho a frio ocorre com temperaturas homólogas 

menores que 0.3, enquanto trabalhos a quente ocorrem com temperaturas homólogas acima de 

0,7. Portanto, trabalhos mecânicos na faixa de 0,3 a 0,7 podem ser considerados mornos 

(DINO FERRARESI, 1970), Tabela 2.3. 

Tabela 2.3 – Classificação dos modos de trabalhos de conformação. 

Classificação TH 

A frio TH   0,3 

Morno 0,3 < TH   0,7 

A quente TH > 0,7 

Fonte: FERRARESI, 1970. 
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Para que um material seja deformado permanentemente é necessário que a tensão 

aplicada sobre o mesmo seja maior que o limite de escoamento do material, pois somente 

assim o material sofrerá deformação permanente e poderá assumir a forma final desejada. 

Diversos fenômenos mecânicos são intrínsecos a esse tipo de deformação. Alguns são 

adversos ao aumento da deformação plástica, como é o caso do encruamento. O encruamento 

é um aumento da tensão limite elástica (σle) devido a deformações mecânicas. Ou seja, 

teoricamente, quanto mais deformado, mais difícil se torna a deformação do material. 

Entretanto, há um limite para o encruamento pois todo processo a que um metal é 

submetido acumula danos em sua estrutura, diminuindo a capacidade do material em se 

deformar e resistir à solicitações. Por isso, todo material apresenta uma tensão limite de 

resistência, a partir da qual sua capacidade de resistir às solicitações reduz e se inicia o 

fenômeno conhecido como estricção. A estricção é o fenômeno onde um material sofre 

redução da área resistente por ser solicitado por tensões acima da sua tensão limite de 

resistência (BUDYNAS et al., 2015). O comportamento de cada material na estricção pode 

ser previsto por suas propriedades mecânicas, principalmente pela sua ductilidade e elongação 

máxima, pois quanto mais dúctil e deformável for o material, mais ele irá se deformar entre a 

estricção e a ruptura total. 

O limite de resistência de um material é função de diversas variáveis, sendo uma delas 

a temperatura de trabalho. Conforme a Figura 2.5 apresenta, de acordo com 145 testes 

realizados para 21 tipos diferentes de aço carbono e aços liga, há uma drástica redução da 

tensão limite de escoamento e de resistência mecânica para temperaturas acima de 300 °C, de 

forma que aos 600 °C sua resistência já foi aproximadamente reduzida pela metade 

(BUDYNAS et al., 2015). Assim, um aumento da temperatura de trabalho ao conformar o 

material acarretará em menores esforços mecânicos. Contudo, piores acabamentos superficiais 

devem ser esperados em peças trabalhadas a quente, fazendo muitas vezes com que produtos 

com necessidade de razoável acabamento superficial sejam fabricados a frio.  



21 

 

 

Figura 2.5 – Propriedades versus temperaturas de diversos aços carbono e aços liga. 

(Fonte: BUDYNAS et al., 2015, modificado). 

 

Outro fator muito relevante ao estudar o limite de escoamento ou de resistência de um 

material é a taxa de deformação pela qual o corpo de prova desse material é submetido. 

Diferentes bibliografias estudam o assunto, sendo que para aços ferríticos é comum observar 

um aumento da tensão de escoamento proporcional ao aumento da taxa de deformação 

durante o ensaio (LEMOS, 2013). 

Quando uma solicitação com tensões acima do limite de escoamento do material é 

removida do mesmo, é perceptível que parte da deformação adquirida é regenerada. Essa 

parcela recuperada é definida como deformação elástica. A outra parcela de deformação que 

se mantém ao final da solicitação é denominada deformação plástica. Esse efeito de 

reconstituição parcial da forma inicial é também conhecido como Efeito Bauschinger, os aços 

duplex apresentam maior efeito mola por conta das maiores forças de dobramento que podem 

ser duas vezes maiores que as necessárias para dobrar planos de mesma espessura de aços 

inoxidáveis austeníticos (IMOA, 2014). A Figura 2.6 apresenta uma comparação entre o 

efeito mola de diferentes aços inoxidáveis.  
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Figura 2.6 – Efeito Bauschinger em aços inoxidáveis. (Fonte: IMOA, 2014, modificado). 

 

A deformação plástica acarreta diversos fenômenos mecânicos, dos quais já citamos o 

encruamento, mas também pode-se citar o surgimento de tensões residuais, efeito 

Bauschinger e também potenciais recristalizações caso após as deformações plásticas o 

material atinja TH > 1. 

Dentre os processos a frio, existem a laminação, extrusão, trefilação, estampagem, 

forjamento, dobramento e estiramento. Cada um deles trabalha em regime plástico de 

deformação para proporcionar o formato desejado do produto. Além de suas aplicações 

específicas, cada processo proporciona encruamento de forma diferente ao material. Nesse 

trabalho são analisados somente a laminação e dobramento (BRESCIANI FILHO et al., 

2011). 

A laminação é o processo que modifica a seção transversal de um material 

conformando-o entre dois cilindros que giram em sentido oposto. Há presença de altas tensões 

compressivas e tensões superficiais cisalhantes, onde a primeira é responsável por moldar a 

sessão do perfil ou placa fabricado e a segunda é a tensão que permite com que o material seja 

transportado entre os cilindros de laminação (PRASAD et. al., 1998). Altas tensões 

cisalhantes podem produzir defeitos superficiais e alterar a estrutura metalúrgica do material. 
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A redução de área ou modificação da seção transversal na laminação pode variar por 

diversos motivos como a capacidade do maquinário, conformabilidade do material, 

temperatura de trabalho e geometria do produto. Todos esses fatores têm importante relação 

com as tensões de escoamento e residuais finais desse processo. Por conta de possíveis 

alterações da estrutura metalúrgica em peças laminadas é comum avaliar o produto nas 

direções de laminação e perpendicular à laminação. 

O processo de laminação pode ser feito a frio ou a quente utilizando laminadores de 

diversos tipos, como exemplos típicos podem ser citados os laminadores: duo não reversível, 

duo reversível, trio, quádruo, laminador universal e o laminador de Sendzimir que são 

apresentados na Figura 2.7. 

 

Figura 2.7 – Representação esquemática de laminadores. (Fonte: ABAL, 2017). 

 

A laminação a frio permite um bom controle dimensional e de dureza do produto, 

entretanto exige maiores esforços que a laminação a quente. Certas ligas metálicas, como as 

de titânio, podem ter restrições quando à temperatura de trabalho já que podem ter sensíveis 

problemas de oxidação quando trabalhadas em altas temperaturas (PRASAD et. al., 1998). 

Além de um maior controle dimensional do produto, a laminação a frio permite o maior 

controle do encruamento do material, de forma que pode-se utilizar um material menos nobre 

e trabalhá-lo de forma a obter propriedades finais competitivas com as de aços com liga mais 

nobre. 
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Como há grandes esforços envolvidos no processo, os laminadores precisam ter sua 

montagem e ajustes bastante rígidos, pois desalinhamentos e outros problemas mecânicos 

podem causar tensões residuais diferenciais suficientemente grandes a ponto de invalidar o 

produto. Como exemplo, cita-se os defeitos causados pela flexão do cilindro laminador. A 

produção de chapas, tiras e perfis de sessão retilínea traz consigo exigências apertadas de 

tolerâncias geométricas de planicidade, que é muito afetada quando há laminação diferencial 

em relação à largura da peça (SILVA, 2008). 

Quando há flexão no rolo laminador, seja por elevados esforços, seja por problemas 

nos cilindros de apoio, ocorrem diferenças na laminação das bordas e centros dos perfis. Ou 

seja, uma parte da peça produzida será mais alongada que outra, causando ondulações na 

parte que sofreu maior alongamento. A Figura 2.8 ilustra esse defeito claramente. 

 

Figura 2.8 – Defeitos causados pela flexão do cilindro laminador. (Fonte: SILVA, 2008). 

As ondulações costumam se concentrar nas bordas ou no centro das peças laminadas, 

pois a flexão dos cilindros pode ocorrer em dois modos distintos, causando maior 

alongamento nas regiões centrais ou nas bordas. Em ambos os casos, há formação de tensões 

residuais, que quando suficientemente fortes são as causas das ondulações no material e 

gradientes de tensões residuais. As regiões mais alongadas do material tendem a apresentar 

maiores tensões residuais trativas na direção de laminação que as demais regiões do material, 

assim o alívio dessas tensões se dá naturalmente pela deformação ondulada, conforme a 

Figura 2.9 demonstra. 
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Figura 2.9 – Modos de flexão e defeitos causados. (Fonte: SILVA, 2008, modificado). 

 

Os defeitos causados pela laminação diferencial foram amplamente estudados e 

atualmente existem sistemas de correção e controle da planicidade por meio de rolos de 

laminação com flexão controlada. Os rolos de correção e controle de planicidade operam de 

forma a receber esforços em seus eixos de maneira que sua flexão corrija o alongamento 

diferencial da peça e suas tensões residuais sejam equilibradas produzindo peças com limites 

de planicidade conforme os requisitos de mercado (SILVA, 2008). 

Muitas tiras e placas metálicas produzidas por laminação são submetidas 

posteriormente a processos de laminação de perfis que conformam as mesmas por meio de 

dobramentos desde o subproduto plano até o formato de seção desejada. Comumente esses 

perfis são produzidos para que possam ser montados com alta intercambialidade e 

intertravamento mecânico, como é o caso de telhas para montagem plana e de tubos flexíveis 

para uma montagem helicoidal, como pode ser visto respectivamente Figura 2.10 na e na 

Figura 2.11. 
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Figura 2.10 – Telha de aço de perfil plano laminado. (CHUNG & QUINTON, 1996, 

modificado) 

 

Figura 2.11 – Desenho esquemático da primeira patente de tubo flexível. 

(Fonte: ROEMER, 1937). 

 

 Para os perfis produzidos para utilização em tubos flexíveis, após a sua laminação, 

ainda há o processo de dobramento do perfil para que o mesmo seja conformado em uma 

configuração espiral que permitirá o intertravamento entre voltas consecutivas do perfil. 

 

2.3 TENSÕES RESIDUAIS 

Tensões residuais são as tensões existentes nos materiais sem a aplicação de forças 

externas ou gradientes térmicos. Elas são auto equilibrantes, ou seja, qualquer perturbação 

como a remoção de material, aplicação de carregamentos térmicos ou mecânicos irá alterar o 

seu estado e causar sua redistribuição a fim de que haja o reequilíbrio das tensões novamente. 

Com isso o somatório das forças resultantes e dos momentos em todo o material é nulo, 

garantindo a condição de auto equilíbrio do sistema (BHADESHIA, 2001). Diferentes 
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materiais submetidos as mesmas condições de processamento apresentarão diferentes 

distribuições de tensões residuais, ou seja, a condutividade térmica, o calor específico, 

módulo de elasticidade, coeficiente de dilatação, coeficiente de Poisson e parâmetros do 

processo de transformação metalúrgica e do processo mecânico influenciam na formação de 

tensões residuais (HAUK, 1997). 

Devido aos processos de fabricação, todos os elementos mecânicos estão sujeitos às 

tensões residuais, pois sempre haverá heterogeneidade na deformação plástica sofrida pela 

matéria-prima para se obter uma peça ou heterogeneidade nos carregamentos térmicos a que a 

peça é submetida durante sua fabricação (HAUK, 1997).  

Quando as tensões residuais são significativas, em relação à tensão limite de 

escoamento, esses elementos mecânicos podem ser sobrecarregados mesmo trabalhando 

dentro dos limites previstos de solicitações e esforços de operação. Essas tensões residuais 

somam-se algebricamente com as tensões aplicadas enquanto o material se encontra no 

regime elástico (CINDRA FONSECA, 2000), propiciando possíveis falhas quando as 

solicitações mecânicas e as tensões residuais em um ponto da peça apresentam interferência 

construtiva, ou seja, quando as tensões provenientes da solicitação estão na mesma direção e 

sentido que as tensões residuais do ponto analisado. 

Além disso, tensões residuais podem contribuir para falhas por fadigas, pois há maior 

facilidade em nuclear trincas em superfícies na presença de tensões residuais trativas. 

Também pode-se citar casos de corrosão sob tensão, fratura e grandes deformações, que 

podem ocorrer por conta de tensões residuais presentes no material (LU, 2002). 

Na laminação a distribuição das tensões residuais na superfície é compressiva e no 

interior do material é trativa, conforme ilustra a Figura 2.12 (DIETER, 1988). Comumente, 

vigas em perfis como H e I são produtos laminados, que por conta de sua longilínea geometria 

e utilização como elementos estruturais sofrem grandes tensões devido à flexão. Assim, 

enquanto o elemento estrutural trabalhar no regime elástico (como é de se esperar), as tensões 

residuais oriundas do processo de fabricação do perfil se somarão algebricamente com as 

tensões de solicitação. 
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Figura 2.12 – Tensões residuais oriundas da laminação de planos. (Fonte: DIETER, 

1988, modificado). 

 

A Figura 2.13 apresenta essa superposição de tensões, onde o perfil de tensões 

residuais (𝜎𝑅) presente no corpo se assemelha ao perfil de tensões residuais criadas no 

processo de laminação de uma viga e a tensão aplicada (𝜎𝐴) se assemelha à tensão criada em 

flexão pura. 

 

 

Figura 2.13  – Superposição de tensões residuais e de solicitação. (Fonte: CINDRA 

FONSECA, 2000). 

 

Pela Figura 2.13 percebe-se que tensões residuais podem ser benéficas, pois enquanto 

tensões trativas eram esperadas na face superior, devido às tensões residuais compressivas, a 

tensão efetiva na superfície foi compressiva. Como resultado, melhor comportamento na vida 

em fadiga pode ser esperado com a introdução de tensões residuais compressivas na superfície 
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de peças (KANDIL et al. 2001), pois tais tensões dificultam a nucleação de trincas, que são 

responsáveis pela maior parte dos ciclos de solicitação na vida em fadiga, conforme o gráfico 

log-log da Figura 2.14 sugere. 

 

 

Figura 2.14 – Processo de falha por fadiga. (Fonte: BUDYNAS et al., 2015, modificado). 

 

2.3.1  Tipos de Tensões Residuais 

Autores como WITHERS E BHADESHIA (2001) adotam a divisão das tensões 

residuais entre três tipos, mesmo que algumas nomenclaturas diferentes sejam referenciadas 

pela literatura, os conceitos envolvidos são concordantes. As tensões residuais podem ser 

classificadas em três tipos conforme a extensão característica, l0, que é o comprimento sobre o 

qual elas se auto equilibram. Segundo MACHERAUCH E KLOOS (1987): 

a. Tipo 1 ou Macrotensões: São aquelas que envolvem um ou mais grãos, sendo 

homogêneas pelo material e auto equilibradas em toda a estrutura ou peça. 

Como as que são criadas nos casos de deformação heterogênea do material; 

b. Tipo 2 ou Microtensões: São aquelas equilibradas que se restringem aos 

contornos de grãos ou entre alguns grãos vizinhos. Ou seja, grãos com 

flutuações acima ou abaixo da  resistência ao escoamento média do material 
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criam tensões residuais desse tipo. Esse tipo de tensão é mais comum em 

materiais com diferentes fases ou quando houve transformação de fases;  

c. Tipo 3 ou Submicrotensões: São as tensões residuais equilibradas nos limites 

de uma ou algumas células unitárias, como por exemplo defeitos pontuais ou 

discordâncias no cristalino. 

A combinação desses três tipos de tensões residuais compõe o estado de tensão 

residual resultante em um dado ponto do material, como é ilustrado pela Figura 2.14. 

 

Figura 2.14 – Superposição de tensões residuais. (Fonte: KANDIL et al., 2001). 

 

2.4  MÉTODOS DE MEDIÇÃO DAS TENSÕES RESIDUAIS 

Existem diversos métodos de medição de tensões residuais, ou tensometria, onde cada 

um apresenta peculiaridades que os tornam mais adequados à certos tipos de medição. Pode-

se diferenciar os métodos pela extensão dos danos causados ao material necessários para 

efetuar a medição em três tipos: destrutivos, semi destrutivos e não destrutivos. 

Dentre os métodos não destrutivos, de acordo com HAUK et al. (2007), estes podem 

ser divididos entre: mecânicos, por difração, magnéticos e por ultrassom. Dentre os métodos 

de difração pode-se citar os de raios-X e nêutrons.  

2.4.1 Tensometria por Difração de Raios-X 

Os métodos de medição por difração podem ser utilizados em materiais que 

apresentam estrutura cristalina, logo, todos os materiais metálicos podem ter o estado de 

tensão residual avaliados dessa forma. Todo material de estrutura cristalina apresenta um ou 
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mais dentre os 14 arranjos cristalinos possíveis de empacotamento atômico, como o arranjo 

cúbico de face centrada (Figura 2.15a) e cúbico de corpo centrado (Erro! Fonte de 

referência não encontrada.5b), que são respectivamente o tipo de empacotamento atômico 

das fases austenítica e ferrítica do aço inoxidável duplex. Os arranjos atômicos das redes 

cristalinas foram descobertos em 1848 e nomeados em homenagem ao seu descobridor, 

Auguste Bravais, que codificou os 14 tipos de arranjos cristalinos (CALLISTER, 2007).  

 
 

(a) (b) 

Figura 2.15 – Estruturas cúbicas: a) de face centrada; b) de corpo centrado. (Fonte: 

CALLISTER, 2007) 

 

A tensometria por difração de raios-X se baseia em duas teorias: a teoria da difração 

de raios-X em materiais cristalinos, baseada na Lei de Bragg e a teoria da elasticidade dos 

materiais sólidos. Esta última utiliza as seguintes relações para tensão e deformação: 

𝜎 =
𝐹

𝐴
 

2.3 

     
2.4 

A Lei de Hooke estabelece uma relação direta entre tensão e deformação para o estado 

uniaxial de tensão: 

     
2.5 

Onde:  é o módulo de elasticidade do material. 

A Lei de Hooke para o estado tri axial de tensão é dada pelas equações: 

ε1 = σ1 / E – μ * (σ2 + σ3) / E     2.6 

0d

d


E


 

E
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ε2 = σ2 / E – μ * (σ1 + σ3) / E   2.7 

ε3 = σ3 / E – μ * (σ1 + σ2) / E     2.8 

Onde ε1, ε2 e ε3 são as deformações principais, σ1, σ2 e σ3 são as tensões principais, e μ 

é o coeficiente de Poisson. 

 Todavia, para efeitos de adequação ao estado real de tensões, são utilizadas 

coordenadas polares, como mostra a Figura 2.17. 

 

Figura 2.16 – Coordenadas polares para tensões residuais. (Fonte: 

FITZPATRICK et al., 2005) 

 

𝜀𝜑,𝜓 =
(1 − 𝜇)

𝐸
. (𝜎1 cos2 𝜑 + 𝜎2 sen2 𝜑) sen2 𝜓 −  µ ∙

(𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3)

𝐸
 

2.9 

Onde φ é o ângulo azimutal e ψ é o ângulo polar. Nesta equação, a componente da 

tensão perpendicular à superfície σ3 é zero, e as componentes σ1 e σ2 se posicionam na 

superfície. Então a equação 2.9 pode ser escrita como: 

𝜀𝜑,𝜓 =
(1 + 𝜇) ∙ 𝜎𝜑 ∙ sen2 𝜓

𝐸
−

𝜇 ∙ (𝜎1 + 𝜎2)

𝐸
 

2.10 

Onde σφ é a componente da tensão na direção que faz o ângulo φ com a tensão 

principal σ1. 

Com base nas equações 2.9 e 2.10 foram desenvolvidas metodologias de medição de 

tensões. 
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A teoria da difração de raios-X, pode ser visualizada  pela Figura 2.18, que mostra três 

planos com espaçamento interplanar d,  nos quais são difratados os feixes incidentes. Os 

feixes de raios-X 1 e 2 incidentes difratam, respectivamente, no primeiro e no segundo planos 

atômicos. Em cada difração os ângulos, de incidência e difração, são representados por θ. 

Diferentemente do que é usado normalmente em ótica, esses ângulos são medidos em relação 

à superfície do plano refletor, e não em relação à normal do plano. Nesta Figura, o 

espaçamento interplanar d0 é análogo à aresta da célula unitária. As ondas dos feixes 1 e 2 

chegam em fase ao cristal. Depois da difração, elas estão novamente em fase, então, a fase relativa 

entre as ondas dos feixes 1 e 2 é determinada, exclusivamente, pela diferença de percursos. Para 

que os raios estejam em fase, a diferença de percurso deve ser igual a um múltiplo inteiro do 

comprimento de onda λ dos raios-X. 

 

Figura 2.17 – Difração de ondas no reticulado de Bravais. (Fonte: CALLISTER, 2007, 

modificado). 

 Pela Figura 2.18 é fácil ver que a diferença de percursos dos raios difratados é de 2dsen  (que 

é a soma dos segmentos 𝑆𝑄̅̅̅̅  e 𝑄𝑇̅̅ ̅̅ ) . Este resultado é válido para qualquer par de planos adjacentes 

da família de planos representada. Dessa forma, obtém-se:  

n = 2d sen  2.11 

Onde n é o número de ordem do máximo de intensidade da suposta difração dos raios-

X. A equação 2.11 é a Lei de Bragg, assim denominada em homenagem ao físico britânico W. 

L. Bragg, que a deduziu pela primeira vez.  
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A partir da relação estabelecida pela Lei de Bragg, para o cálculo das tensões, a 

equação utilizada é dada através da variação da distância interplanar para obter uma variação 

do ângulo de difração. Sendo assim, pela diferenciação da equação 2.11, obtém-se: 

∆𝑑

𝑑
= −𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃 ∙ ∆𝜃 

2.12 

A diferença entre as duas componentes da deformação é dada por: 

𝜀𝜑,𝜓 2 − 𝜀𝜑,𝜓 1 =
1 + 𝜐

𝐸
𝜎𝜑(sen2 𝜓2 − sen2 𝜓1) 

2.13 

A componente de tensão  da equação 2.13 pode ser escrita: 

𝜎𝜑 =
𝐸

1 + 𝜐

(𝜀𝜑,𝜓 2 − 𝜀𝜑,𝜓 1)

(sen2 𝜓2 − sen2 𝜓1)
 

2.14 

A deformação em termos de difração por ser expressa por:  

𝜀𝜑,𝜓 =
(𝑑𝜑,𝜓 − 𝑑0)

𝑑0
= −𝑐𝑜𝑡𝑔 𝜃0 ∙ (𝜃𝜑,𝜓 − 𝜃0) 

2.15 

Onde: d, do e , θo são os valores das distâncias interplanares e dos ângulos de difração 

para os estados com tensão e sem tensão do material, respectivamente.  

Das equações 2.14 e 2.15 pode ser obtida a equação final para determinação da componente 

de tensão : 

𝜎𝜑 =
𝐸

(1 + 𝜐)
.
𝑐𝑜𝑡𝑔 𝜃0 ∙ (𝜃𝜑,𝜓 2 − 𝜃𝜑,𝜓 1)

(sen2 𝜓2 − sen2 𝜓1)
 

2.16 

Esta equação será válida para quaisquer variações de ψ1 e ψ2 impostas ao equipamento 

de medição de tensões residuais por difração de raios-X.  

Da equação 2.16 observa-se que a tensão residual é proporcional a derivada de 2θ, em 

função de sen²Ψ. Plotando (Figura 2.19) a relação entre 2θ e sen²Ψ é possível observar como 

a variação de 2θ é influenciada pelo estado de tensão do material. 
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Figura 2.18 – Estado de tensão do material em função do declive da curva 2θ vs sen²ψ. 
(Fonte: CINDRA FONSECA, 2000) 

 

2.5 TUBOS FLEXÍVEIS METÁLICOS 

Tubos flexíveis metálicos possuem diversas camadas para suportar as rigorosas 

solicitações a que são submetidos. Solicitados mecanicamente dos mais diversos modos 

(tração, torção, pressões internas e externas, solicitações térmicas além de meios e fluidos 

quimicamente agressivos) e devem suportar tais condições severas de serviço por 30 anos 

com 100 % de confiabilidade. 

Cada camada provê ao tubo características e comportamentos mecânicos 

determinados, pois cada uma das camadas é projetada para suportar as solicitações a que os 

tubos são submetidos. Logo, diferentes tubos terão diferentes projetos de camada, ou até, 

dependendo de sua utilização, não terão determinadas camadas (Figura 2.20).  
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Figura 2.19- As armaduras de tubos flexíveis: A) de tensão; B) de pressão;  

C) carcaça; D) abrasão. (Fonte: GE: Flexible Pipe Solutions Brochure, 2017) 

 

Todos os tubos flexíveis estão sujeitos a solicitações por tração, seja durante a sua 

produção ou durante a sua instalação. Em especial os tubos flexíveis do tipo risers, que são 

tubos utilizados para conexão entre a superfície e os equipamentos subsea, localizados no 

leito submarino. Esses tubos são submetidos à elevas solicitações trativas por conta de seu 

peso próprio e suportam carregamentos dinâmicos, pois sua posição é submetida ao 

comportamento dinâmico do mar. Assim, a armadura de tração (ou camada de tração) é 

projetada para suportar tais solicitações, sendo composta por arames circundando o tubo em 

duas espirais de sentido contrário – representada por A na Figura 2.20.  

São necessárias duas espirais em sentidos contrários para que não ocorra torque ou 

rotação nas conexões quando solicitados em tração. Pois caso, somente um sentido de espiral 

fosse utilizado, ao ser solicitado o tubo tenderia a se esticar rotacionando no sentido oposto ao 

do enrolamento do cabo. 

Outra solicitação inerente à essas tubulações são as elevadas pressões internas e 

externas, por isso, sempre poderão ser encontradas armaduras de pressão nessas tubulações. 

Essa camada é composta por perfis laminados intertraváveis e conformados em hélice ao 

redor do tubo – representada por B na Figura 2.20. 

Além das solicitações citadas, os tubos flexíveis de operação offshore devem resistir 

ao meio externo, que é rico em cloretos e altamente corrosivo. Dependendo da aplicação, a 

tubulação pode ser posicionada sobre o leito marinho, assim há ainda a necessidade de boa 
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resistência abrasiva. Dessa forma, para proteger a tubulações da ação do meio, utiliza-se uma 

camada polimérica externa extrudada sobre o tubo, chamada de armadura de abrasão – 

representada por D na Figura 2.20. Essa camada também visa suportar abrasão devido a 

impactos caso equipamentos colidam com o tubo, o que pode ser frequente dependendo da 

localização do mesmo no processo produtivo. 

Entretanto, há uma camada que tem como objetivo suportar as elevadas solicitações 

mecânicas e resistir ao meio corrosivo, que é a camada de carcaça. Quando essa camada 

helicoidal de perfis é coberta por polímero extrudado, ela é responsável pela estanqueidade da 

tubulação, não permitindo contato entre o fluido transportado com as demais camadas e o 

meio externo. Por isso, a mesma também é conhecida como camada de barreira – 

representada por C na Figura 2.20. Como na produção de óleo os fluidos transportados são 

geralmente abrasivos e corrosivos, há a exigência de utilizar metais de alta resistência 

corrosão. O perfil de intertravamento é de geometria complexa conforme Figura 2.20 

apresenta. 

 

Figura 2.20 – Desenho esquemático da hélice da carcaça. (Fonte: STRASSEL, 1997, 

modificado). 

 

Devido a esses fatores e à forte deformação que o material deve suportar durante a 

produção dessa camada, a escolha natural de material para essa camada são os aços 

inoxidáveis austeníticos ou austeno-ferríticos, sendo estes também conhecidos como aços 

inoxidáveis duplex. Esses aços, como o nome já sugere, possuem duas fases distintas e boas 

propriedades mecânicas, que o fazem suportar elevadas solicitações e proporcionam alta 

conformabilidade. 

Por conta de sua geometria complexa, não é possível efetuar todo o processo de 

laminação para produção dos perfis em um único estágio. Assim utilizam-se trens de 
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laminação de perfis para produzir a camada de carcaça. Cada etapa de laminação é realizada 

por cilindros de complexa geometria, os quais por motivos de segredo industrial não se pode 

publicar fotos, entretanto a Figura 2.21 ilustra o formato dos mesmos e como a deformação 

acontece através de uma das estações desse trem de laminadores. Essa figura é proveniente do 

relatório de uma análise computacional de método dos elementos finitos cuja escala de cor 

mede a elongação total do material. 

 

 

Figura 2.21 – Ilustração da conformação. (Fonte: Relatório Nabor, 2017). 

 

A geometria final de intertravamento do perfil possui curvas de pequeno raio de 

curvatura, o que propicia heterogeneidade na deformação plástica do material e 

consequentemente a formação de tensões residuais HAUK (1997). 

Nota-se a partir da Figura 2.21 que existem dois pontos críticos para a análise de 

deformações e tensões residuais na fabricação do perfil. Sendo a curvatura central, conforme 

destacado na Figura 2.22, a curvatura estudada neste trabalho.  

O histórico de deformações anteriores ao processo em estudo deve sempre ser levado 

em conta para análise das tensões residuais, como a tira sofreu grande deformação plástica ao 

ser fabricada, é de se esperar tensões residuais compressivas na superfície da mesma como é 

relatado por DIETER (1988). Estas tensões compressivas nessa camada podem ser benéficas à 

vida em serviço da tubulação, pois melhora a vida em fadiga. Além da melhoria da vida em 

fadiga, essas tensões residuais acabam por mitigar riscos relacionados aos problemas de 

corrosão sob tensão, que são preocupações constantes na indústria de óleo & gás, onde a 
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maior parte de suas aplicações estão expostas a meios agressivos com hidrogênio e cloretos 

solubilizados (ZUCHI et. al., 2006). 

As consecutivas deformações sofridas por uma peça modificam o estado das tensões 

residuais provenientes da deformação anterior. Assim, caso não ocorra deslizamento de 

camadas, as tensões residuais provenientes das etapas de fabricação dessa camada se 

sobrepõem de forma que as tensões residuais superficiais compressivas da laminação de 

planos serão acrescidas das tensões residuais trativas geradas na face externa de dobramento 

ou de tensões compressivas geradas nas faces internas do dobramento (SADRTDINOV, 

2011). Após ser fabricado, o perfil é deformado em uma espiral até o raio de curvatura 

coincidir com o raio desejado para a camada de carcaça, quando então é intertravado com a 

volta de perfil à frente do hélice de perfis que compõe a camada. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAIS 

As amostras utilizadas neste trabalho são tiras de aço duplex UNS S31803 de 1,80 mm 

de espessura. A largura e altura das amostras variam a cada passe de dobramento sofrido. A 

composição química, fornecida pelo certificado desse material é apresentada na Tabela 3.1, 

que demonstra conformidade com a norma ASTM A240 de aços duplex fundidos. O material 

foi submetido à solubilização à temperatura de 1100°C. 

Tabela 3.1 – Composição química do material (% de peso). 

 C Mn Si P S Cr Ni Mo N 

Especificação 

Aperam 
0,03 2,00 1,00 0,03 0,015 22-23 4,5-6,5 3,0-3,5 0,14-0,20 

ASTM A240 

UNS 31803 
0,03 2,00 - - - 21-23 4,5-6,5 2,5-3,5 0,08-0,20 

Certificado 0,03 2,00 1,00 0,03 0,015 22,5 4,9 3,2 0,18 

As amostras deformadas foram obtidas entre cada etapa de laminação a frio dos perfis 

(Figura 3.1), e foram numeradas de 2 a 5 (Figura 3.2 (a)), sendo a amostra 1 a tira plana do 

material antes das deformações e 5 a amostra mais deformada (Figura 3.2 (b)) removidas por 

corte abrasivo, o que aportou calor nas amostras, conforme pode-se observar pelas manchas 

escuras na borga da amostra 5 na Figura 3.2 (a), amostra que por ser mais fina sofreu maiores 

temperaturas por ocasião de seu corte.  

 

Figura 3.1 – Esquema de obtenção das amostras. 
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(a) Amostras vista superior. 

 

(b) Amostras vista lateral. 

 

(c) Perfil Final. 

Figura 3.2 – Amostras: (a) vista superior, (b) vista lateral, (c) perfil final. 

 

A distância entre as estações de laminação é pequena, 280 mm, o que promove grande 

restrição ao retorno elástico da tira, pois a própria tira restringe o seu retorno ao ser 

processada na estação à frente. 
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3.2 ESTUDO DAS TENSÕES RESIDUAIS POR DIFRAÇÃO DE RAIOS-X 

As tensões residuais forma analisadas no Laboratório de Análise de Tensões do 

Departamento de Engenharia Mecânica da UFF. Somente na região indicada pelo círculo na 

Figura 3.3. As medidas foram realizadas nas faces superior e inferior da curvatura, conforme 

indicado na Figura 3.2(c). As direções de medição, longitudinal (L) e transversal (T), estão 

respectivamente representadas na Figura 3.3, onde a direção transversal é coincidente com a 

direção de laminação das tiras. Para a amostra número 1 (tira plana), o ponto de interesse na 

medição foi o ponto localizado próximo à área que após deformada ficaria localizada na 

curvatura central analisada. 

 

 

Figura 3.3 – Direções de medição das tensões residuais. 

 

A análise das tensões residuais foi feita em um analisador de tensões, modelo 

XStress3000, da marca Stresstech, por difração de raios-X, pelo método do sen²ψ, usando 

radiação Crα ( = 2,29092 Å) difratando no plano (2 1 1) da ferrita e radiação Crβ            

( = 2.084870 Å) difratando no plano (2 0 0) da austenita. Os parâmetros utilizados nas 

medições em ambas as fases são apresentados na Tabela 3.2. Em virtude da geometria da 

amostra 4, mais deformada, não foi possível medir as tensões residuais na direção transversal, 

pois o detector do analisador de tensões colidia com a amostra. 
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Figura 3.4 – Sistema de análise de tensões por difração de raios-X. (Fonte: Manual 

XStress 3000). 

 

Tabela 3.2 – Parâmetros de medição nas fases ferrítica e austenítica. 

Parâmetro Ferrita Austenita 

Diâmetro do Colimador (mm) 2  2  

Ângulo de Incidência (2θ) 156,41° 148° 

Inclinação (Ψ) 0°, 18°, 27°, 33° e 45° 0°, 18°, 27°, 33° e 45° 

Plano de difração da ferrita (2 1 1) (2 0 0) 

Voltagem (kV) 30 30  

Tempo de exposição (s) 25  75 

Corrente (mA) 6 6  

Radiação CrKα  CrKβ 
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3.3 QUANTIFICAÇÃO DAS FASES E METALOGRAFIA 

A quantificação das fases e a análise metalográfica foram realizadas no Laboratório de 

Metalografia e Tratamentos Térmicos do Departamento de Engenharia Mecânica da UFF, em 

duas amostras planas (nomeadas A e B, para que não sejam associadas às amostras de 

medição de tensões residuais), feitas a partir das faces planas do perfil final utilizado 

conforme.  A preparação foi feita com lixas de 100 a 1200 mesh, seguido de polimento com 

pasta de alumina de 1 𝜇m. 

O ataque feito na amostra A utilizou o reagente de Behara, cuja composição foi de 

20 ml de ácido clorídrico, 80 ml de água destilada e 2 g de metabissulfito de potássio 

dissolvido. 

A solução reagente foi mantida a 60 ºC, a temperatura foi controlada por termômetro e 

o tempo de imersão da amostra variou entre 30 e 60 segundos. Após o ataque a amostra foi 

lavada em água e álcool etílico absoluto. A superfície de observação foi seca acelerada por 

jato de quente de ar. 

A amostra A também foi atacada inicialmente por imersão em uma solução de 40 % 

de ácido nítrico, preparada e mantida à temperatura ambiente. Esse ataque revela os contornos 

de grãos do material, o que possibilitou a ótima revelação dos contornos de grãos nas 

micrografias da amostra A. 

Na amostra B foi usado um ataque eletrolítico de solução de 10 % de hidróxido de 

potássio (KOH), com aplicação de uma diferença de potencial de aproximadamente 5 Vcc 

seguida de imersão da amostra por 10 segundos. O ataque foi usado para revelar as fases 

constituintes e também as fases intermetálicas do aço. 

Foi usado um microscópio óptico Neophot 32 para  obtenção de micrografias e 

quantificação da fração volumétrica de cada fase, utilizando uma grade retangular de 36 

pontos. Cada imagem obtida, 5 por amostra, foi quantificada 3 vezes em diferentes posições 

da grade com a imagem ao fundo. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 TENSÕES RESIDUAIS 

Os resultados das análises das tensões residuais estão apresentados nas Tabelas 4.1 e 

4.2 e pelas Figuras 4.1 a 4.4. 

 

Tabela 4.1 – Tensões residuais nas amostras na fase ferrítica. 

Tensões Residuais (MPa) 

A
m

o
st

ra
 Fase Ferrítica 

Face Superior Face Inferior 

L T L T 

1 -300±8 60±12 -320±11 -110±6 

2 -320±2 -295±8 -230±6 -100±1 

3 -200±20 -515±17 -345±9 -120±0 

4 -280±8 -420±6 -415±10 - 

5 -190±23 -215±19 -490±3 -170±22 

 

Tabela 4.2 – Tensões residuais nas amostras na fase austenítica. 

Tensões Residuais (MPa) 

A
m

o
st

ra
 Fase Austenítica 

Face Superior Face Inferior 

L T L T 

1 -320±17 -20±2 -355±10 -110±11 

2 -450±4 -270±6 -180±7 -50±6 

3 -200±6 -415±14 -315±0 -20±3 

4 -410±3 -380±18 -350±0 - 

5 -120±7 -190±8 -270±0 -190±7 
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Analisando as Tabelas 4.1 e 4.2 é possível perceber que as tensões medidas na amostra 

plana (amostra 1) foram compressivas, tendo maior intensidade na direção longitudinal das 

amostras. Esses resultados são concordantes com os encontrados por DIETER (1998), onde 

foi relatado que a ação dos cilindros de laminação tende a introduzir tensões residuais 

compressivas na superfície do produto – placas, chapas ou tiras – (Figura 2.9).  A presença de 

tensões compressivas da ordem de 300 MPa na direção longitudinal possivelmente é 

explicada pela restrição a deformação lateral do material durante o processo de laminação de 

planos. 

 

A restrição mencionada ocorre, pois além dos rígidos padrões de tolerância geométrica 

para a espessura dos produtos planos laminados, existe também necessidade de se fixar 

tolerâncias dimensionais sobre a largura do produto, isso faz com que o escoamento lateral 

durante a deformação feita pelos cilindros de laminação seja restringido para manter o 

produto conforme. 

A partir do estado predominantemente compressivo de tensões residuais na direção 

longitudinal da amostra plana, o material foi dobrado por laminação para fabricação do perfil 

final sofrendo de deformações plásticas acentuadas nas regiões curvas. Atingindo pontos com 

até 80 % de deformação plástica equivalente (amostra 5). Entretanto, como as fases têm 

comportamento mecânico diferenciado, cada uma das fases apresentou diferentes níveis de 

tensão residual, o que pode ser percebido comparando-se as Figuras 4.1 com Figura 4.2. 
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Figura 4.1 – Tensões residuais longitudinais na fase austenítica. 
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Figura 4.2 – Tensões residuais longitudinais na fase ferrítica.  

 

Mesmo apresentando comportamentos diferentes, é possível perceber que há padrões 

de variação das tensões residuais, respectivamente, nas faces inferior e superior do material na 

direção longitudinal (mais claramente percebido na Figura 4.2). Fato que vai de encontro com 

os resultados apresentados por TOTTEN et al. (2002), em seu trabalho foi utilizado um perfil 

de geometria menos complexa também produzido por laminação de perfis, onde o autor relata 

resultados que corroboram com os encontrados neste trabalho. 

Segundo TOTTEN et al. (2002), nas faces internas de dobramento de perfis são 

encontradas tensões residuais compressivas e nas faces externas são encontradas tensões 

residuais trativas. Apesar de tensões trativas não observadas na Figura 4.2, pode-se 

depreender que o estado de tensão inicialmente compressivo (amostra 1) se tornou 

gradualmente menos compressivo na face superior e mais compressivo na face inferior das 

amostras seguintes. As tensões residuais medidas na amostra mais deformada (amostra 5) 

continuam compressivas, pois o dobramento feito para a produção do perfil desejado não 

alterou o estado compressivo inicial de forma que tensões residuais trativas fossem 

encontradas nas faces superiores da amostra. 
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Na Figura 4.3 e Figura 4.4 a amostra 5 apresenta menor intensidade de tensões 

residuais na direção transversal – a direção de laminação das tiras –, o que é uma 

característica desejável pois diversas bobinas de tiras são unidas por solda de topo para a 

confecção de um único tubo. A soldagem pode afetar o material termicamente criando tensões 

residuais trativas na direção oposta a direção do cordão de solda (direção transversal da 

amostra) na zona termicamente afetada. Assim, o estado de tensão residual compressivo na 

direção transversal pode aumentar a confiabilidade da união por solda das tiras. Além disso, 

pode ter ocorrido um alívio das tensões residuais na direção transversal por conta do método 

de remoção das amostras do processo. Ao ser utilizado o corte por abrasão, considerável 

aporte térmico pode ter sido introduzido nas amostras, principalmente nas amostras menos 

grossas, como a amostra 5.  

 

Figura 4.3 – Tensões residuais transversais na fase ferrítica. 
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Figura 4.4 – Tensões residuais transversais na fase austenítica. 
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4.2 QUANTIFICAÇÃO DE FASES 

As quantificações das parcelas volumétricas da fase austenita () foram feitas em 5 

diferentes micrografias para cada amostra, que revelaram parcelas volumétricas de 52,4 ± 

2,3 % para a austenita na amostra A e 56,8 ± 2,1 % para a amostra B. Os resultados parciais 

de cada micrografia são apresentados na Tabela 4.3 para a amostra A e B. 

 

Tabela 4.3 – Quantificação de austenita nas amostras A e B. 

Amostra 

Amostra A Amostra B 

      Fase  (%) Desvio Padrão Fase  (%) Desvio Padrão 

1 59,7 1,59 65,3 2,00 

2 64,4 1,42 66,7 1,98 

3 45,4 2,93 50,9 2,15 

4 40,3 3,09 52,3 2,37 

5 52,3 1,02 48,6 1,43 

 

 

Observando-se a Tabela 4.4 depreende-se que os resultados apresentam distribuição de 

fases concordantes com as relatadas pela fabricante do material (Aperam), o que comprova 

que o processo de conformação ao qual as amostras foram submetidas não alterou a  

distribuição de fases do material. 

 

As microestruturas resultantes da análise metalográfica da amostra A são apresentadas 

pelas Figuras de 4.5 a 4.9 e da amostra B são apresentadas pelas Figuras de 4.10 a 4.14. Vale 

ressaltar que cada uma das amostras teve suas fases reveladas por métodos diferentes, assim 

as características do material são apresentadas de forma diferente, mas é possível perceber 

bom equilíbrio entre as fases e forte textura bandeada. 
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(a) (b) 

Figura 4.5 – Micrografias 1 (a) e 2 (b) da amostra A. 

 

 

 

 

 

  
(a) (b) 

Figura 4.6 – Micrografias 4 (a) e 5 (b) da amostra A. 
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(a) (b) 

Figura 4.7 – Micrografias 1 (a) e 2 (b) da amostra B. 

 

 

 

 

 

 

 

  
(a) (b) 

Figura 4.8 – Micrografias 3 (a) e 4 (b) da amostra B. 

 

 

 A análise metalográfica realizada por microscopia óptica apresentada nas Figuras 4.5 a 4.8 

permitiu a quantificação das fases e a validação dos dados do fabricante. Além disso, de 

acordo com JOHANSSON et al. (1999), o forte bandeamento da estrutura bi-fásica desse aço 
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influencia diretamente na tensão de escoamento do aço, e consequentemente, irá limitar o 

nível máximo de tensões residuais nas direções analisadas. 
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5 CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho, que teve como objetivo a análise das tensões residuais em 

amostras de aço duplex 2205 submetidas ao dobramento, permitiu as seguintes conclusões: 

 

1. O processo de laminação dos perfis alterou a distribuição inicial de tensões 

residuais ao torna-las menos compressivas na face superior e mais compressivas na 

face inferior. 

2. A amostra mais deformada, consequentemente mais próxima do perfil final, 

apresentou tensões compressivas da ordem de 200 MPa nas duas faces na direção 

transversal. Esse estado de tensão pode ser benéfico à vida em serviço da 

tubulação pois aumenta a resistência às pressões internas e externas suportadas 

pela camada; 

3. Aços duplex 2205 têm considerável capacidade de encruamento, dessa forma, 

reduzir etapas de laminação de perfis pode resultar em menores esforços no 

equipamento, pois o material não seria processado com o encruamento sofrido nos 

passes anteriores de sua fabricação.  
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

1. Avaliar tensões nas camadas sub superficiais através de polimento eletrolítico para 

entender a variação do estado de tensões em função da profundidade. De posse 

desses resultados, compará-los com uma análise qualitativa das tensões e 

deformações por meio de modelo matemático de dobramento; 

 

2. Validar um modelo de elementos finitos que utilize as diferenças entre propriedades 

mecânicas das fases, como o modelo utilizado por JOHANSSON et al. (1999), e 

comparar com os resultados encontrados neste trabalho; 

 

3. Medir grau de bandeamento da estrutura de acordo com a norma ASTM E1268 e 

analisar a correlação dessa característica com a anisotropia do limite de escoamento 

do material e deformação máxima em diferentes direções do material. 
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