
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA 

 

 

 

LUIZ HENRIQUE REIS FERREIRA 

 

 

 

APLICAÇÃO DE AÇOS API 5L X100 E X120 NA CONSTRUÇÃO DE 

GASODUTOS NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI, RJ 

2021 



ii 

 

  



 

 

LUIZ HENRIQUE REIS FERREIRA 

 

 

 

 

APLICAÇÃO DE AÇOS API 5L X100 E X120 NA CONSTRUÇÃO DE 

GASODUTOS NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao Curso de Engenharia Mecânica da 

Universidade Federal Fluminense, como requisito 

parcial para obtenção do grau de Engenheiro 

Mecânico. 

 

 

 

Orientador: 

Prof. Dr. José Mauro Moraes Junior 

 

 

Niterói, RJ 

2021. 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica automática - SDC/BEE 
Gerada com informações fornecidas pelo autor 

F383a Ferreira, Luiz Henrique Reis   Aplicação de aços API 5L 

X100 e X120 na construção de gasodutos na indústria de 

petróleo / Luiz Henrique Reis Ferreira ; José Mauro 

Moraes Junior, orientador. Niterói, 2021. 
  45 f. : il. 

  Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia 

Mecânica)- Universidade Federal Fluminense, Escola de 

Engenharia, Niterói, 2021. 

  1. Gasodutos. 2. API 5L X100. 3. API 5L X120. I. Moraes 

Junior, José Mauro, orientador. II. Universidade Federal 

Fluminense. Escola de Engenharia. III. 
Título. 

                                      CDD - 

Bibliotecário responsável: Debora do Nascimento - CRB7/6368 



 

 

LUIZ HENRIQUE REIS FERREIRA 

APLICAÇÃO DE AÇOS API 5L X100 E X120 NA 

CONSTRUÇÃO DE GASODUTOS NA INDÚSTRIA DE 

PETRÓLEO 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao Curso de Engenharia Mecânica da 

Universidade Federal Fluminense, como requisito 

parcial para obtenção do grau de Engenheiro 

Mecânico. 

 

Grau:  

Aprovado em: 

BANCA EXAMINADORA 

 

___________________________________________ 

Prof. Dr. José Mauro Morais Junior – UFF 

Orientador 

 

___________________________________________ 

Prof. Dr. Juan Manuel Pardal – UFF 

 

___________________________________________ 

Me. Eng. Gilmar Zacca Batista – Petrobras 

 

 

Niterói, RJ, 2021. 

 



vi 

 

RESUMO 

Apesar do desenvolvimento de aços para fabricação de dutos API 5L X100 e X120 ter ocorrido 

na década de 1980 e 1990, respectivamente, estes ainda são pouco utilizados mundialmente. 

No presente trabalho buscou-se levantar informações relevantes, discutidas atualmente pela 

indústria e comunidade científica, referente à construção de gasodutos de aços API 5L X100 e 

X120, com o intuito de levantar questões que possam explicar a sutil utilização destes. Trata-

se de uma revisão narrativa em que a coleta de dados compreendeu-se entre o período de 

dezembro de 2020 a agosto de 2021, selecionando estudos em conformidade com o assunto 

proposto. A pesquisa incluiu estudos publicados no período de 1996 a 2020, entre eles, artigos 

de periódicos científicos, publicações em conferências científicas internacionais, monografias 

e livros relacionados ao tema. Os resultados obtidos mostraram que, apesar dos avanços 

apresentados nos últimos anos, as características químicas e microestruturais dos aços API 5L 

X100 e X120 ainda são fatores limitantes para a plena expansão e aplicação destes materiais de 

alta resistência em projetos de grande escala, nacional e internacional, devido principalmente a 

aspectos relacionados aos processos de conformação plástica e quanto a sua soldabilidade.  

 

 

Palavras-chave: Gasodutos; API 5L X100; API 5L X120. 
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ABSTRACT 

 

Despite the development of steels for the manufacture of API 5L X100 and X120 

pipelines having taken place in the 1980s and 1990s, respectively, these are still little used 

worldwide. In the present work, we sought to raise relevant information, currently discussed by 

the industry and the scientific community, regarding the construction of API 5L X100 and X120 

steel pipelines, in order to raise questions that may explain their subtle use. This is a narrative 

review in which data collection took place from December 2020 to August 2021, selecting 

studies in accordance with the proposed subject. The research included studies published from 

1996 to 2020, including articles from scientific journals, publications in international scientific 

conferences, monographs and books related to the topic. The results obtained showed that, 

despite the advances presented in recent years, the chemical and microstructural characteristics 

of API 5L X100 and X120 steels are still limiting factors for the full expansion and application 

of these high-strength materials in large-scale projects, nationally and internationally, mainly 

due to aspects related to plastic forming processes and its weldability. 

 

 

Keywords: Pipelines; API 5L X100; API 5L X120. 
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1 INTRODUÇÃO 

O consumo de gás de petróleo vem crescendo ao longo dos anos, como consequência 

do aumento de demanda por esta fonte energética pelos diversos setores da sociedade. Para 

suprir este aumento na demanda vem sendo elevados os limites operacionais de transporte por 

gasodutos pelo mundo, além da utilização de materiais cada vez mais resistentes para fabricação 

dos dutos. 

Atualmente os aços utilizados para fabricação de gasodutos para transporte de óleo e 

gás são fabricados de acordo com a norma API 5L, especificada pela American Petroleum 

Institute (API). A identificação destes aços é realizada pelo seu limite de escoamento, por 

exemplo, os aços API 5L X70 e X80, cujos valores são da ordem de 70 ksi e 80 ksi, 

respectivamente. 

 Apesar do desenvolvimento de aços para fabricação de dutos API 5L X100 e X120 

ter ocorrido na década de 1980 e 1990, respectivamente, estes ainda são pouco utilizados 

mundialmente. O presente trabalho buscou, por intermédio de uma revisão bibliográfica, 

levantar informações relevantes discutidas atualmente pela indústria e comunidade científica 

referente à construção de gasodutos de aços API 5L X100 e X120. 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

Os aços API 5L X100 e X120 foram desenvolvidos para que seja possível a redução 

de espessura e/ou o aumento da pressão de trabalho de gasodutos na indústria do petróleo. 

Porém, as siderúrgicas brasileiras, até o momento, não produzem aços API 5L X100 e X120, e 

estes ainda não foram utilizados em empreendimentos em nosso país, e foram pouco utilizados 

ao redor do mundo. A pergunta que norteia o presente trabalho é: por qual(is) razão(ões) os 

aços API 5L com resistência superior a 80 ksi foram pouco utilizados no mundo e ainda não 

foram utilizados em empreendimentos no Brasil?  

1.2 OBJETIVO 

Realizar uma pesquisa exploratória do tipo revisão bibliográfica sobre a utilização de 

aços API 5L X100 e X120 na construção de gasodutos na indústria do petróleo. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

A pesquisa exploratória proposta no presente trabalho é importante para levantar 

discussões mundiais trazendo ao conhecimento fatores que podem ser responsáveis pela 

limitação da utilização de aços mais resistentes que o API 5L X80, o que dará subsídio a 

pesquisas futuras com objetivo de aprofundamento no tema. 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

Este trabalho foi organizado em capítulos abordando os seguintes tópicos:  

● Capítulo 1: apresentação de introdução, problematização, objetivo e justificativa do 

estudo.  

● Capítulo 2: metodologia utilizada. 

● Capítulo 3: resultados obtidos da revisão bibliográfica. 

● Capítulo 4: discussão acerca dos principais pontos observados. 

● Capítulo 5: conclusões do estudo. 

● Capítulo 6: referência bibliográfica. 
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2 METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão narrativa em que a coleta de dados compreendeu-se entre o 

período de dezembro de 2020 a agosto de 2021, selecionando estudos em conformidade com o 

assunto proposto. Para isso, realizou-se um levantamento bibliográfico em livros, normas 

técnicas, nas bases de dados eletrônicas Google Acadêmico e Periódicos da CAPES, além de 

trabalhos compartilhados por professores e profissionais especialistas no assunto. 

A pesquisa incluiu estudos publicados no período de 1996 a 2020, entre eles, artigos 

de periódicos científicos, publicações em conferências científicas internacionais, monografias 

e livros relacionados ao tema, sendo excluídos todas as referências que se mostraram fora de 

contexto, apresentaram informações incompletas ou não referenciadas corretamente, bem como 

estudos que apresentaram argumentos inconclusivos. 
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3 UTILIZAÇÃO DE AÇOS API 5L X100 E X120 NA 

CONSTRUÇÃO DE GASODUTOS 

A demanda pela indústria de gás natural obteve um aumento nos últimos anos, 

ocasionado pelo aumento da capacidade energética necessária para suportar todos os setores da 

sociedade. Segundo ZHAN (2004), é esperado que o uso mundial de gás quase dobre dentro de 

um período de 24 anos, saindo de 2,55 trilhões de metros cúbicos em 2000 para 4,98 trilhões 

de metros cúbicos em 2025. Corroborando esses valores, dados da Agência Nacional de 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), indicam que o consumo de gás natural mundial 

já obteve um aumento de 1,41 trilhões de metros cúbicos entre 2000 e 2020, com destaque para 

a região do Leste Asiático, responsável por cerca de 40% desse crescimento (ANP, 2020). Na 

figura 1 a seguir podemos observar a clara tendência de aumento do consumo mundial de gás 

natural, sendo que em um comparativo anual de 2000 a 2020, apenas nos anos de 2009 e 2020 

houve uma diminuição com relação ao ano anterior, sendo este último afetado pela pandemia 

da Covid-19.  

 

Figura 1 Histórico de consumo mundial de Gás Natural, presentes em ANP (2020) 

Com relação ao cenário nacional, Santos (2019), baseando-se no histórico de dados da 

Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (ABEGÁS), projetou 

que no Brasil a demanda por gás natural chegaria a cerca de 106,1 milhões de metros cúbicos 

por dia, um aumento de 45% em comparação com o valor de 73,2 milhões de metros cúbicos 

que eram consumidos em 2018, enquanto realizava sua pesquisa, conforme indicado na figura 
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2. O autor também ressalta que o setor industrial seria responsável pela maior parte deste 

consumo.  

Dados da ANP (2020), mostram que em 2020 o consumo de Gás Natural no Brasil foi 

de 32,1 bilhões de m³ ao longo do ano, ou seja, 87,9 milhões de metros cúbicos por dia, cerca 

de 6% acima da demanda projetada por Santos (2019) para o mesmo ano, indicado na figura 3. 

 

Figura 2. Projeção de demanda de gás natural por segmento a partir do histórico de dados da ABEGÁS, presentes no estudo 

de Santos (2019) 

      

 

Figura 3. Histórico de consumo e produção brasileira de Gás Natural, presentes em ANP (2020) 

 

Como consequência deste aumento na demanda mundial, observou-se um aumento 

dos limites operacionais das condições de transporte dos gasodutos ao redor do mundo, 

Histórico ABEGÁS 

Projeção 
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destacando-se a pressão média de operação e diâmetro desses sistemas, que foram 

respectivamente de 200 kPa (30 psi) e 406 mm (NPS 16) em 1910 para 12000 kPa (1740 psi) e 

1422 mm (NPS 56) em 2002 (GLOVER et al., 2003). 

Entretanto, a acessibilidade aos reservatórios de petróleo tem se reduzido, fazendo com 

que a operação dos mesmos ocorra em meios cada vez mais severos e afastados dos polos de 

processamento. Este processo tem levado ao aumento da necessidade de desenvolvimento de 

meios de transporte cada vez mais eficientes (OLIVEIRA et al., 2017).  

Há várias décadas o transporte por gasodutos é um dos métodos com melhor relação 

custo-benefício para a condução de óleo e gás (SOEIRO JR; BELLETANI; DUARTE JR., 

2013). Visto isso, o desenvolvimento de aços com resistência mecânica, soldabilidade, 

tenacidade e resistência a corrosão cada vez mais elevadas tornou-se uma das prioridades do 

setor para a produção de gasodutos com elevada confiabilidade e segurança operacional. 

Desde a década de 40, quando introduzida a norma API 5L, o desenvolvimento de aços 

de alta resistência baixa liga (ARBL), ou aços microligados, cresceu de maneira acelerada, 

fazendo com que estes materiais se tornassem os mais difundidos para a fabricação de dutos de 

transporte atualmente.  A norma API 5L estabelece diversas classes para tubos de acordo com 

sua resistência mecânica. A terminologia de cada classe é feita da seguinte forma: X + limite 

de escoamento em ksi. Como exemplo temos os aços API 5L X70 e X80, que possuem 

resistência de 70 ksi e 80 ksi, respectivamente. Além disso, incluiu-se dois níveis de 

especificação do produto (product specification level - PSL). A classe PSL1 apresenta a 

inclusão de uma restrição nos teores de enxofre e fósforo, além da retirada dos requisitos de 

variações permissíveis entre análise de panela e de produto foram retiradas, e foi incluída. A 

classe PSL2, por sua vez, apresenta novos requisitos de ensaio de impacto Charpy, carbono 

equivalente, segundo International Institute of Welding – IIW, (Ceq)
1 e carbono equivalente 

(Pcm)2, além de maiores restrições nos níveis de enxofre e fósforo (SOEIRO JR; BELLETANI.; 

DUARTE JR., 2013). 

O grau X100 da classe de aços API 5L, com resistência de 100 ksi, foi desenvolvido 

incialmente em meados de 1980, enquanto o grau X120, com resistência de 120 ksi, foi 

                                                 

1 𝐶𝑒𝑞 = 𝐶 +
𝑀𝑛

6
+

𝐶𝑟+𝑀𝑜+𝑉

5
+

𝑁𝑖+𝐶𝑢

15
 

2 𝑃𝑐𝑚 =  𝐶 +
𝐶𝑢+𝑀𝑛+𝐶𝑟

20
+

𝑆𝑖

30
+

𝑁𝑖

60
+

𝑀𝑜

15
+

𝑉

10
+ 5𝐵 
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registrado pela primeira vez cerca de uma década depois (MALCOLN, 2007 apud SOEIRO JR; 

BELLETANI; DUARTE JR., 2013). Ambos surgiram com o intuito de elevar a resistência do 

material utilizado na fabricação de gasodutos, o que permite a redução de espessura e elevação 

da pressão de trabalho, por exemplo, colaborando para a diminuição do custo do 

empreendimento.  

Porém, a aplicação destes materiais mais resistentes ainda é discutida na comunidade 

científica e indústria do petróleo. Um dos motivos está ligado a particularidades 

microestruturais que afetam a soldabilidade e a conformabilidade do material, e a resistência 

mecânica e tenacidade na zona termicamente afetada (ZTA) de juntas soldadas. Também há 

discussões relacionadas ao limite de redução da espessura promovida pelo aumento da 

resistência, que afetam diretamente as análises de integridade de duto corroído.  

No item 3.1 estão apresentados os potenciais econômicos da utilização de aços de alta 

resistência para fabricação de gasodutos, no item 3.2 apresentam-se as características 

microestruturais e propriedades, no item 3.3 a soldabilidade destes materiais e no item 4.4 

fatores relevantes para análise de resistência a corrosão. 

3.1 POTENCIAIS ECONÔMICOS 

 Atualmente, um dos principais argumentos que sustenta o desenvolvimento de aços 

de resistência cada vez mais elevadas, como API 5L X100 e X120, é a capacidade de redução 

de custos dos projetos nos quais os mesmos sejam aplicados, sendo capaz de afetar grande parte 

da cadeia produtiva de dutos de transporte, indo desde a produção do material utilizado à 

instalação e manutenção do projeto. 

Segundo Hillenbrand et al. (2004), fatores econômicos potencializados pela redução 

de matéria prima utilizada na fabricação de gasodutos tem se tornado cada vez mais relevantes. 

Conforme indicado na figura 4, a aplicação de aço X80 na construção do primeiro gasoduto da 

empresa alemã Ruhrgas, de 260 km comprimento e 48 polegadas de diâmetro, instalado em 

1993 entre as cidades de Schltichtem e Werne, na Alemanha, levou a uma economia de material 

de aproximadamente 20000 t, em comparação com gasodutos de aço X70. Entretanto, pode-se 

perceber que tal economia poderia ser ainda maior com o uso dos aços X100 e X120, chegando 

a uma redução de aproximadamente 64000 t de material. A redução do peso do tubo está 

diretamente relacionada com a redução da espessura de parede, que poderia ser de até 38% 

menor com a aplicação de aço X120. Ambos os fatores, redução de peso e de espessura, 
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contribuem de forma significativa na redução de custos de transporte e de soldagem, 

respectivamente. 

 

Figura 4. Relação de peso e espessura de parede de diferentes graus de aço API, presentes no estudo de Hillenbrand et al. 

(2004) 

De maneira semelhante, estudos afirmam que o uso de gasodutos produzidos com aço 

X100 podem gerar economia de custos de investimento de aproximadamente 7% com relação 

ao X80, podendo atingir até 30% quando comparado ao X70 (LIU; BHOLE, 2013).  

Segundo o estudo apresentado por Corbett; Bowen; Petersen (2003), os custos totais 

de projeto de dutos de transporte podem ser reduzidos em até 15% quando aços X120 são 

aplicados em cenários de alta pressão. De acordo com o cenário proposto na tabela 1, apenas 

com a substituição de material de X70 para X120 seria possível obter uma redução de custos 

de materiais de aproximadamente US$40M, que representa uma redução de 7% do custo de 

material. 

Tabela 1. Cenário de projeto, presentes no estudo de Corbett; Bowen; Petersen (2003) 

Parâmetros  X70 X120 

Tamanho da linha 1613 km 1613 km 

Pressão da linha 10,2 MPa 10,2 MPa 

Capacidade volumétrica da linha 57x106 m³/d 57x106 m³/d 

Espessura do duto 17,9 mm 12,2 mm 

Tonelada métrica do duto (TM) 850 kTM 585 kTM 

Custo por TM UDS$700/TM UD$950/TM 

Custo total US$595M US$555M 

 

Do ponto de vista operacional, a utilização de aços com tensões de resistência 

superiores permite a elevação das pressões de trabalho, aumentando a eficiência do duto.  Além 
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da redução obtida pela substituição direta entre os materiais ilustrada acima, caso a pressão da 

linha projetada para o aço X120 fosse aumentada em cerca de 49%, de 10,2 para 15,2 MPa, o 

diâmetro necessário do duto seria reduzido em cerca de 13%, o que leva a uma redução do peso 

do duto de 585 para 565 kTM, 34% menor que o duto X70, possibilitando uma economia de 

até US$60M (Corbett; Bowen; Petersen, 2003).  

Nota-se que a redução no diâmetro do tubo aumenta os efeitos da redução da espessura 

da parede na quantidade de consumível de solda e no número de passes de solda necessários, 

além de outros aspectos construtivos como melhorias na produtividade da propagação da 

construção (comprimento da linha colocada por dia), redução no tamanho da trincheira a ser 

cavada e a possibilidade de uso de equipamentos de menor porte para o manuseio da tubulação. 

Espera-se que a combinação desses benefícios proporcione economia de custos de até 15% nos 

custos de construção para o exemplo apresentado anteriormente.  

Segundo Corbett; Bowen; Petersen (2003), outra possibilidade de redução de custos 

através do uso de aços ARBL como o X120 seria por meio da redução dos custos de compressão 

nas linhas de transmissão, gerado pela possibilidade de redução do número de estações de 

compressão intermediárias em dutos de transmissão de longa distância. Devido ao aumento do 

espaçamento entre as estações de compressão, causado pelas características de menor diâmetro 

e alta resistência do material, que apesar da necessidade de fornecimento de um incremento de 

potência na estação inicial, possibilita que a potência necessária em cada estação subsequente 

diminua. Com a exclusão de uma estação de compressão, seria possível obter uma redução de 

até 2% dos custos totais do projeto descrito no exemplo anterior. 

Afim de evidenciar o potencial econômico do aço X120 frente ao X70, Corbett; 

Bowen; Petersen (2003), traz alguns exemplos, baseados em estudos de caso reais, sendo o 

primeiro deles um comparativo de um gasoduto onshore que precisaria fornecer 85x106 m³/d 

de gás de um campo remoto localizado a 3.220 km de distância do mercado consumidor. A 

tabela 2 a seguir indica alguns dos principais parâmetros dos três cenários levantados no estudo: 

X70 em condições padrões, X70 em condição de alta pressão e X120 em condição de alta 

pressão.  
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Tabela 2. Cenários comparativos de projeto de um gasoduto onshore, presentes no estudo de Corbett; Bowen; Petersen 

(2003) 

Parâmetros X70  X70  X120  

Tamanho da linha 3220 km 3220 km 3220 km 

Pressão da linha 10 MPa 19,3 MPa 19,3 MPa 

Capacidade volumétrica da linha 85x106 m³/d 85x106 m³/d 85x106 m³/d 

Espessura do duto 14,7 mm 11,7 mm 11,7 mm 

N° de estações de compressão 9 8 7 

Potência Instalada  102 MW 695 MW 228 MW 

Consumo de combustível  3,7x106 m3/d 4,2 x106 m3/d 3,7 x106 m3/d 

Custo total previsto R$ 6770 M  R$ 6670 M R$ 6010 M 

 

Com base nos cenários levantados pelo autor, a aplicação do projeto utilizando X120 

resultaria em uma economia de aproximadamente R$760 M e R$660 M, quando comparado 

aos projetos de X70 padrão e X70 em alta pressão, respectivamente. 

O autor também compara o X70 e X120 num cenário de uma estação de prospecção 

de gás localizada a 1288 km da costa e a 152 m de profundidade, no qual se faz necessário um 

gasoduto para fornecer 37x106 m³/d de gás para um local em terra para vendas em um mercado 

local. Segundo os valores de custo de ciclo de vida por diâmetro do tubo, indicado na figura 5, 

as melhores condições de uso dos dois materiais seriam de diâmetro de 914 mm (36 in) e pressão 

de operação de 17,9 MPa para o aço X70 e de diâmetro de 813 mm (32 in) e pressão de operação 

de 22,8 MPa para o aço X120. 

 

Figura 5. Custo do ciclo de vida das opções de projeto de gasodutos offshore, presentes no estudo de Corbett; Bowen; 

Petersen (2003) 
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Nestas condições, o uso de aço X120 poderia proporcionar uma redução de cerca de 

R$140 milhões (10%) nos custos de capital e uma redução de aproximadamente R$ 90 milhões 

(6%) nos custos do ciclo de vida.  

Vale ressaltar que todos os valores monetários apresentados por Corbett; Bowen; 

Petersen (2003), estão sujeitos a correção monetária, sendo assim os montantes mencionados 

anteriormente podem estar sujeitos a alterações quando comparados ao momento no qual o 

estudo foi realizado. 

Enfim, a aplicação de aços API 5L X100 e X120 na fabricação de gasodutos apresenta 

um elevado potencial econômico quando comparados aos materiais mais difundidos atualmente 

pela indústria como os aços X70 e X80, especialmente em cenários de alta pressão, conforme 

descrito anteriormente. Porém, a aplicação destes materiais de alta resistência ainda é modesta 

em todo o mundo, e os possíveis motivos estão apresentados a seguir. 

3.2 CARACTERÍSTICAS E PROPRIEDADES DOS AÇOS API 5L X100 E X120  

Desde a década de 1980, os principais fabricantes de aços utilizados na fabricação de 

tubos têm se dedicado ao desenvolvimento de metodologias para a produção destes materiais, 

cuja dificuldade está na combinação entre a redução de carbono e a melhora da resistência e 

tenacidade.  

Um dos primeiros métodos desenvolvidos, bastante difundido até hoje, baseia-se no 

aprimoramento dos processos utilizados para a fabricação dos aços API 5L X70 e X80, que 

consiste em um procedimento de laminação controlada, mundialmente conhecida como 

Thermo-mechanical Controled Procedures (TMCP). O objetivo do TMCP é criar grãos 

extremamente finos a partir da combinação de etapas de laminação com elevada precisão a uma 

temperatura específica. Este processo de refinamento do grão permite obtenção de resistência 

mecânica sem comprometimento da tenacidade, além de permitir a redução efetiva os teores de 

carbono e elementos de liga no aço, desejável para materiais que serão soldados (LIU; BHOLE, 

2013). Para a fabricação do X100 e X120 comumente utiliza-se TMCP seguido de resfriamento 

acelerado, capaz de conceder uma redução ainda maior do tamanho médio do grão e, 

consequentemente, aumento da resistência mecânica sem perda de tenacidade, e redução do 

teor de carbono do material.  

Segundo SOEIRO JR; BELLETANI; DUARTE JR. (2013), devido à dependência da 

composição química e dos parâmetros dos processos de laminação, pode haver certa variação 
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na microestrutura dos aços produzidos por TMCP, como X80 e X100, por exemplo. Em seu 

estudo o autor menciona que até o momento no qual seu trabalho foi realizado, a microestrutura 

do aço X80 produzido no Brasil pela Usiminas a partir de TMCP, sem a etapa de resfriamento 

acelerado, apresentava microestrutura predominante bainítica, além de ferrita primária e 

pequena quantidade de constituinte MA (constituinte martensita-austenita), sendo este 

associado à transformação incompleta da fase austenita em bainita. 

Corroborando com informações apresentadas por Soeiro Jr; Belletani; Duarte Jr. 

(2013), o estudo apresentado por Nafisi et al. (2012) evidencia a relação de dependência entre 

os parâmetros dos processos de fabricação, como o TMCP, e a configuração microestrutural 

resultante do material. Nafisi et al. (2012), apresenta uma avaliação das propriedades mecânicas 

de uma amostra de API X100 resultantes de quatro ciclos TMCP diferentes, ilustrados pela 

figura 6. 

 

Figura 6. Apresentação esquemática de diferentes condições de TMCP aplicadas em aços API X100 (RCR: Laminação 

Controlada por Recristalização, ICR: Laminação Controlada Isotérmica, DP: Fase Dupla), presentes no estudo de Nafisi et 

al. (2012) 

Na figura 7 Nafisi et al. (2012) apresenta as microestruturas e o tamanho médio do 

grão resultantes de cada TMCP aplicado, o que evidencia a relevância dos parâmetros utilizados 

nos processos de fabricação na matriz microestrutural do material, consequentemente nas 

propriedades mecânicas do mesmo. É possível observar que a microestrutura ferrita bainítica 

(BF) se faz mais presente nas amostras resultantes, quando comparadas às outras formações 

microestruturais, além de um tamanho médio de grão maior na amostra onde a configuração 

ferrita poligonal (PF) é predominante. 

Laminação inicial 

Laminação final 
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Figura 7. Características de materiais submetidos a processos TMCP, (a) Micrografias ópticas (UP: Bainita Superior, BF: 

Ferrita Bainítica, PF: Ferrita Poligonal, QF: Ferrita Quasi-Poligonal), (b) Tamanho médio do grão, presentes no estudo de 

Nafisi et al. (2012) 

Já com relação a composição química, na tabela 3 é possível comparar a configuração 

dos aços API X70 e X80 fabricados por TMCP e os aços API X100 e X120 fabricados por 

TMCP seguido de resfriamento acelerado, utilizados no estudo de Liu; Bhole (2013), além da 

combinação de resistência e tenacidade destes materiais indicadas na tabela 4. 

  

Processo TMCP Tamanho médio do grão (μm) 

RCR 2,06 

ICR3 2,2 

DP1B 2,5 

DP2A 2,08 

(a) 

(b) 
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Tabela 3. Composição química dos aços de grau X70 a X120 presentes no estudo de Liu; Bhole (2013) 

Grau X70 X80 X100 X120 

C 0,095 0,075 0,06 0,03-0,06 

Si 0,32 0,31 0,35 0,36 

Mn 1,55 1,59 1,90 1,95 

P 0,015 0,018 NE NE 

S 0,001 0,001 NE NE 

Nb 0,040 0,057 0,05 0,04 

Ti 0,013 0,013 0,018 0,02 

Al 0,030 0,026 NE NE 

V 0,06 NE NE NE 

Mo NE 0,22 0,28 0,20 

Ni NE NE 0,25 NE 

Cu NE NE NE NE 

Cr NE NE NE NE 

B (ppm) 2 NE NE 10-20 

N (ppm) 52 60 40 40 

Ca (ppm) 8 11 NE NE 

Ceq 0,37 0,39 0,43 0,40-0,43 

NE: não especificado 

 

 

Tabela 4.  Propriedades mecânicas de dutos dos aços de grau X70 a X120 presentes no estudo de Liu; Bhole (2013). 

Grau X70 X80 X100 X120 

Tamanho do tubo Espessura (mm) 5,2 3 16 15-18 

Propriedades mecânicas 

Tensão de escoamento 

(MPa) 
580 685 752 843 

Tensão de resistência  

(MPa) 
630 718 816 1128 

Alongamento (%) 35 28 18 14,3 

Tenacidade ao impacto 

Charpy - entalhe V 

Temperatura de teste (°C) 10 -15 20 -40 

Energia (J) 70 32 270 227 

50% FATT¹ (°C) -100 < -125 NE NE 

NE: não especificado      

¹Temperatura de transição de fratura de aparência dúctil para 50% frágil medida no teste de impacto Charpy. 

 
 

As tabelas 3 e 4 mostram que o resfriamento acelerado permite a obtenção de aços 

com elevada resistência à tração e tenacidade ao impacto com manutenção de um carbono 

equivalente não muito alto. 

As diferentes microestruturas e, consequentemente, diferentes propriedades mecânicas 

obtidas em função da composição química e processamento do material podem influenciar nas 

etapas de fabricação dos tubos, particularmente em processos de conformação plástica e 

soldagem. 
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Para fabricação dos tubos que formarão os gasodutos, o material na forma de chapas 

ou bobinas deve ser conformado plasticamente. Uma propriedade importante para os aços 

utilizados é a razão elástica (relação entre tensão limite de escoamento e tensão limite de 

resistência), pois uma razão elástica muito alta, acima de 0,90, tende a gerar efeito mola durante 

a conformação do tubo, o que pode afetar negativamente a produtividade do processo (GORNI 

et al., 2002).  

No estudo apresentado por Romera et al. (2012), cujo foco foi analisar a relação entre 

as propriedades de resistência, tenacidade e a microestrutura, foram analisados três tipos de aço 

X100 com variações em suas composições químicas, conforme indicado na tabela 5 a seguir. 

 

Tabela 5. Composições químicas de aços X100 processados em laboratório (% em peso), presentes no estudo de Romera et 

al. (2012) 

Aços X100 
C 

(%) 

Mn 

(%) 

Nb+V+Ti  

(%) 
Mo+Ni+Cr+Cu 

(%) 
Pcm 

Tipo A 

0.04 - 0.07 1.4 - 1.9 < 0.15 

< 1 0.21 

Tipo C < 1,6 < 0,23 

Tipo D < 1,8 < 0,21 

 

Neste estudo Romera et al. (2012), identificaram dois modelos de produção capazes 

de fornecer as propriedades mecânicas desejadas para o X100 indicadas na tabela 6. O primeiro 

conceito, descrito como “bobinamento a baixa temperatura” é baseada em uma microestrutura 

de ferrita granular com uma pequena quantidade de constituinte MA e combina uma alta razão 

elástica com uma excelente tenacidade a baixas temperaturas. Já o segundo conceito, descrito 

como “bobinamento a alta temperatura”, é baseado em uma microestrutura constituída de ferrita 

quase poligonal com uma pequena quantidade de constituinte MA, e fornece uma razão elástica 

mais baixa junto com uma tenacidade elevada. 
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Tabela 6. Propriedades alvo para os testes de laboratório em X100, presentes no estudo de Romera et al. (2012) 

Propriedades  Obtidos em bobina 

LE (Tensão Limite de Escoamento) (MPa) >690 MPa 

LR (Tensão Limite de Resistência) (MPa) >800 MPa 

Energia Absorvida ao impacto (Charpy) a -20ºC >200 J 

Temperatura de transição dúctil/frágil (TTDF) 

ao impacto (Charpy) 
<-50°C 

 

Com base na figura 8, Romera et al. (2012), destacaram a relação entre tenacidade e a 

razão elástica entre os aços do tipo A e C. Em baixas temperaturas de bobinamento, eles 

forneceram altas razões elásticas e excelente tenacidade, enquanto que para altas temperaturas 

de bobinamento foram obtidas baixas razões elásticas e baixa tenacidade. Os autores indicam 

que a relação observada entre razão elástica e tenacidade foi provavelmente causada pelo 

aparecimento de constituintes MA dentro de uma matriz bainítica granular quando a 

temperatura de bobinamento é elevada. Entretanto, observa-se que o aço tipo D não seguiu a 

mesma linha de tendência, o mesmo apresentou uma tenacidade relativamente elevada, mesmo 

para razões elásticas baixas. Espera-se que as ilhas de constituinte MA diminuam a razão 

elástica, mas acredita-se que a tenacidade não se deteriorou devido à matriz de ferrítica quase 

poligonal muito resistente e ao pequeno tamanho das ilhas MA. 

 

Figura 8. Relação entre LE/LR e tenacidade (energia absorvida a -60 ° C), presentes no estudo de Romera et al. (2012) 
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É importante destacar que, para ambos os modelos apresentados, baixa e alta 

temperatura de bobinamento, os valores de tenacidade obtidos foram muito acima dos requisitos 

pré-estabelecidos, principalmente no caso da amostra tipo D. 

Sendo assim, percebe-se que alguns fatores como elevados valores de razão elástica e 

as variações microestruturais ainda representam aspectos que contribuem para aumentar o 

desafio de fabricação destes aços. Isso faz com que ainda sejam necessários estudos visando a 

padronização e normalização dos procedimentos para que os critérios de segurança sejam 

atendidos, trazendo maior confiança na aplicação em larga escala desses materiais. 

3.3 SOLDABILIDADE DOS AÇOS API 5L X100 E X120  

Uma das maiores dificuldades para a aplicação dos aços API 5L X100 e X120, 

fabricados por TMCP e resfriamento acelerado, está relacionada à sensibilidade dos mesmos a 

grandes alterações microestruturais quando expostos a ciclos térmicos de soldagem, 

especialmente em condições de solda multipasses, com diminuição proeminente de tenacidade 

e variações locais importantes de dureza (ZHUANG et al., 2009; OLIVEIRA et al., 2017). 

A zona termicamente afetada (ZTA) é a região mais crítica, onde a temperatura atinge 

valores próximos de 1350 °C, fazendo com que esta região possua os menores valores de 

tenacidade da junta soldada (CHUANJING et al., 2009). Essa perda de tenacidade é atribuída 

à formação de uma microestrutura mais grosseira e à formação de constituinte MA (ilhas de 

martensita não revenida e austenita retida enriquecidas em carbono) (LAMBERT, 2000).  

Na figura 9 é possível observar os grãos grosseiros da ZTA simulada fisicamente de 

um aço API 5L X100, bem como a presença de constituinte MA. É também possível perceber 

a maior concentração deste constituinte nos materiais nos quais foram realizados mais de um 

ciclo térmico, simulando a realização de soldagem multipasse (quadros B e D). 
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(a): T = 1250 °C, Δt = 25 s; (b): T1 = 1250 °C, Δt1 = 25 s, T2 = 775 °C, Δt2 = 25 s;   

(c): T = 1250 °C, Δt = 120 s; (d): T1 = 1250 °C, Δt1 = 25 s, T2 = 745 °C, Δt2 = 25 s 

Figura 9. Micrografias ópticas de microestrutura da ZTA simuladas após ataque ácido com bissulfeto de sódio a 1%, 

presentes no estudo de Lambert (2000) 

Embora o volume das regiões contendo esse constituinte seja pequeno na junta soldada, 

seu efeito pode ser extremamente danoso ao material, a depender de outros fatores como: a 

microestrutura da matriz, o volume total da zona localizada de alta fragilidade na junta e a 

fração, composição química e morfologia do constituinte MA (OLIVEIRA et al., 2017). No 

estudo proposto por Li et al. (2014), o percentual de constituinte MA formado não apresentou 

dependência direta com os valores de temperatura intercrítica aplicada ao material. Porém, o 

mesmo apresentou alterações em sua morfologia, sendo encontrado em estrutura de grão mais 

grosseiro em faixas de temperaturas menores, 760 a 800 °C, resultando numa piora mais 

relevante da tenacidade, e quando reaquecidos a temperaturas maiores de cerca de 840 °C os 

constituintes apresentaram menor tamanho de grão e maior taxa de dispersão em ferrita, ferrita 

acicular e bainita, resultando em uma resistência melhor e mais estável do material. 

No trabalho apresentado por Lambert (2000), foi possível observar a ocorrência de 

fratura por clivagem iniciada a partir de partículas de constituinte MA na superfície analisada 

(figura 10). O autor chegou numa relação diretamente proporcional, observada em três de 
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quatro amostras analisadas de aços ARBL (M1, M2, M3 e M4), entre a temperatura de transição 

TT70J, correspondente à energia Charpy de 70J, e a fração de área percentual de constituinte 

MA (figura 11). 

 

Figura 10. Superfície de fratura mostrando face com ilha de constituinte MA como origem da trinca, presentes no estudo de 

Lambert (2000) 

 

Figura 11. Relação entre a fração de área de constituinte MA e a temperatura de transição TT70J de impacto Charpy, 

presentes no estudo de Lambert (2000) 

 

Outro fator importante é a relação entre a taxa de resfriamento e a formação do 

constituinte MA. Segundo o estudo realizado por Matsuda et al. (1996), há uma tendência de 

aumento da fração e do tamanho do constituinte MA a partir da diminuição da taxa de 

resfriamento, além de observado uma proporção de quase linearidade entre a redução da 

tenacidade e o aumento da fração de constituinte MA. O mesmo também relata uma tendência 

em aços com maior teor de B, C, N, Mo, Nb e V na formação deste constituinte. 
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Neste sentido, um dos maiores desafios para a implantação de gasodutos de maior 

resistência, como X100 e X120, é o desenvolvimento de tecnologia de soldagem que seja 

compatível com os métodos existentes de fabricação e construção de gasodutos. Liu e Bhole 

(2013) estudaram dois conjuntos de processos de soldagem aplicáveis aos aços X100 e X120, 

soldagem longitudinal pelo processo SAW e soldagem circunferencial de campo pelos 

processos Shielded Metal Arc Welding (SMAW), conhecido por soldagem com eletrodo 

revestido, e Gas Metal Arc Welding (GMAW), também conhecido como soldagem MIG/MAG 

(MIG – Metal Inert Gas) e (MAG – Metal Active Gas). 

Embora esteja entre umas das metodologias mais difundidas para fabricação dos tubos, 

a aplicação de SAW apresenta alguns problemas importantes, sendo um dos mais relevantes a 

maior taxa de amolecimento do metal de base (MB) ao lado da solda longitudinal quando 

comparado a outros métodos devido ao maior aporte de calor deste processo, resultando em 

uma ZTA mais extensa e com grãos mais grosseiros (LIU; BHOLE, 2013). 

Com relação aos métodos SMAW e GMAW, utilizados em campo para união dos 

tubos para construção dos dutos, Liu e Bhole (2013) não encontrou problemas tão significativos. 

Segundo resultados apresentados por Barsanti, Pozzoli e Hillenbrand (2001), os MS de ambos 

os métodos foram capazes de atingir a resistência a tração e ao escoamento especificada para o 

MB do aço X100, além de apresentarem resistência ao impacto Charpy-V suficientemente alta 

a -30 °C. É também apresentado por Barsanti, Pozzoli e Hillenbrand (2001), que os tubos X100 

e X120 analisados responderam de forma favorável à soldagem de campo SMAW manual e 

GMAW mecanizada devido ao seu conteúdo reduzido de carbono. 

Segundo o estudo realizado por Oliveira et al. (2017), no qual utilizou-se amostras de 

uma junta de topo circunferencial de API 5L X100, soldada por processo Flux Cored Arc 

Welding (FCAW), também conhecido como soldagem com arame tubular, foi observado que 

os extremos superiores e inferiores de aporte de calor (tabela 7) apresentaram a maior 

quantidade percentual de constituinte MA, principalmente nas condições de passe duplo. Duas 

possibilidades foram levantadas para explicar este comportamento, o tempo a altas 

temperaturas, propiciando a segregação de carbono para austenita, e a taxa de resfriamento, 

capaz de reter e/ou temperar a austenita.  Sendo que, a condição que apresentou os melhores 

resultados na produção de uma junta com maior tenacidade, menor porcentagem de MA, foi 

com o aporte de calor de 2,0 kJ/mm. 
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Tabela 7. Parâmetros de soldagem utilizados na simulação computacional de soldagem, presentes no estudo de Oliveira 

(2017) 

Aporte de calor [KJ/mm] Tensão [V] Corrente [A] Velocidade de Soldagem [mm/s] 

0,5 22 120 4,00 

1,5 22 160 1,90 

2,0 22 180 1,55 

3,0 22 200 1,20 

 

Em seu estudo, Oliveira et al. (2017) também observou a formação de um efeito 

denominado de “necklace” na ZTA, conforme apresentado na figura 12. O efeito caracteriza-

se pelo formato alongado e contínuo do constituinte MA ao longo dos contornos da austenita 

prévia, geralmente em temperaturas mais baixas. Segundo Li et al. (2014), a formação de 

constituinte MA no formato necklace gera uma sobreposição de tensões de tração residuais 

induzidas por transformação e aumento da concentração de tensão devido à incompatibilidade 

de resistência entre o MA e a matriz durante a deformação. Fazendo que com o efeito de piora 

da tenacidade do material seja maior do que quando comparado à formação padrão do 

constituinte. 

 

Figura 12. Microestrutura de X100 reaquecido a 760 ° C com formação de constituinte MA com efeito necklace, presentes 

no estudo de Li et al. (2014) 

No estudo apresentado por Horsley (2007), o autor analisa experiências de campo 

utilizando quatro diferentes sistemas de soldagem GMAW pulsado (P-GMAW) mecanizados 
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em configuração tandem de chanfro estreito (narrow gap) para soldagem de linha principal, 

além de soldagem GMAW semiautomático e FCAW mecanizado de transferência por curto-

circuito combinado para soldas de conexão. Dada as características do método P-GMAW, 

acredita-se que uma das maiores vantagens do mesmo seja a possibilidade de concentração do 

aporte de calor, diminuindo efeitos negativos na ZTA, além de alta eficiência, especialmente 

quando aplicado em configuração tandem (MARQUES; MODENESI; BRACARENZE, 2009).  

O primeiro exemplo de aplicação trazido pelo autor menciona o esforço conjunto entre 

as empresas TransCanada, BP, RMS Welding Systems e Welding Engineering Research Center, 

realizado em 2002 (Glover et al., 2004 apud Horsley, 2007). No projeto, foi implementado a 

soldagem dual-tandem em um protótipo em escala real afim de simular a construção de dutos. 

Os objetivos principais da demonstração eram testar o equipamento de soldagem e fornecer 

uma oportunidade para a indústria observar a soldagem dual tandem em aço X100. No geral, a 

demonstração foi tida como bem-sucedida, resultando em uma das primeiras evidencias a 

respeito da viabilidade de aplicação deste material. 

O autor também apresenta informações sobre outros três projetos realizados pela 

TransCanada: Westpath Project, em 2002), que foi a primeira aplicação de construção de 

gasoduto utilizando X100 (Glover et al., 2004 apud Horsley, 2007), Godin Lake Project, em 

2004, como a primeira construção de inverno usando o X100, demonstrando que a construção 

de gasoduto com o aço X100 podem ser realizadas durante as condições de temperaturas 

extremamente baixas de cerca de -40 °C (Biery et al., 2006 apud Horsley, 2007), e Fort MacKay 

Project, em 2007, no qual o sistema Vermaat Technics foi usado pela primeira vez pela 

TransCanada para soldagem de aço X100 em uma aplicação de campo. Na tabela 8 a seguir são 

apresentados os principais aspectos dos procedimentos de soldagem utilizados nos projetos 

descritos. 
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Tabela 8. Procedimentos de soldagem aplicados em projetos de construção de gasodutos pela TransCanada, presentes no 

estudo de Horsley (2007) 

Projetos Descrição 

Westpath 

Project, 2002 

 Extensão: 1 km de tubos X100 fornecidos por JFE; 

 Espessura da parede: 13,2 mm; 

 Linha principal: 

o Raiz 

 Processo: GMAW de arame único 

 Equipamento: Soldador interno de 8 cabeças CRC-Evans 

 Velocidade de deslocamento: 760 mm/min 

 Velocidade de alimentação do arame: 9,65 m/min 

o Passe quente, enchimento e acabamento 

 Processo: P-GMAW de arame único  

 Equipamento: CRC-Evans P260 

 Velocidade de deslocamento do passe a quente: 1,27 m/min, com 

velocidade de alimentação do fio de 10,1 m/min 

 Velocidade de deslocamento das passagens de enchimento: 0,3 a 0,5 

m/min, com velocidade de alimentação do arame de 10,6 a 11,1 m/min 

 Velocidade de deslocamento do passe de acabamento: 0,25 a 0,57 

m/min, com velocidade de alimentação do arame de 8,3 a 11,1 m/min. 

Godin Lake 

Project, 2004 

 Extensão: 2 km de tubos X100 fornecidos por JFE; 

 Espessura da parede: 13,2 mm; 

 Linha principal: 

o Raiz 

 Processo: GMAW de arame único 

 Equipamento: Soldador interno de 6 cabeças CRC-Evans 

 Velocidade de deslocamento: 760 mm/min 

o Passe quente e enchimento inicial 

 Processo: P-GMAW de arame único  

 Velocidade de deslocamento do passe a quente: 1,27 m/min, com 

velocidade de alimentação do arame de 10,1 m/min 

 Velocidade de deslocamento do primeiro passe de enchimento: 0,46 

m/min, com velocidade de alimentação do arame de 9,7 m/min 

o Enchimento final e acabamento 

 Processo: P-GMAW tandem  

 Velocidade de deslocamento do segundo passe de enchimento: 0,8 a 

1,3 m/min, com velocidade de alimentação do arame de 9,5 m/min 

 Velocidade de deslocamento da última passe de enchimento: 0,5 a 1,2 

m/min, com velocidade de alimentação do arame de 7,6 m/min 

 Velocidade de deslocamento do passe de acabamento: 0,4 a 0,8 m/min, 

com velocidade de alimentação do arame de 7,1 m/min. 

Fort MacKay 

Project, 2007 

 Extensão: 2 km de tubos X100 fornecidos por IPSCO; 

 Espessura da parede: 9,8 mm; 

 Linha principal: 

o Todos os passes (raiz, passe quente, 1 enchimento e acabamento): 

 Processo: P-GMAW de arame único usando sistema Midwest/Vermaat 

no sistema de soldagem externo  

 Equipamento: Abraçadeira interna com cobre-junta de cobre. 

 

 Segundo Horsley (2007), um dos motivadores pelo qual o aço X100 foi considerado 

como um dos principais materiais candidatos para a produção dos projetos descritos na tabela 

8 acima, foi a elevada demanda de gás a ser transportada, chegando a cerca de 40 bilhões de 
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metros cúbicos por ano. Desta forma, caso fossem utilizados pressões e materiais convencionais 

os projetos se tornariam economicamente inviáveis, uma vez que gasodutos de diâmetro muito 

acima do padrão ou múltiplos gasodutos paralelos seriam necessários para atender a demanda. 

Já com a aplicação do X100 os projetos de um duto de maior diâmetro e alta pressão seria uma 

alternativa viável, pois do ponto de vista econômico o maior custo do material de alta resistência 

poderia ser compensado pela menor quantidade de material necessária quando se comparado a 

aços de resistência padrão, e do ponto de vista construtivo, o uso de aços de resistência padrão 

resultariam em uma espessura do duto extremamente elevada, dificultando o procedimento de 

soldagem, o que poderia ser evitado com o X100. 

Com base nos exemplos de aplicações do aço X100 descritos por Horsley (2007), os 

processos de soldagem da linha principal para X100 se mostraram bastante semelhantes aos de 

soldagem de dutos de grau inferior, embora o aço de maior resistência seja capaz de uma 

produtividade consideravelmente melhor do que a obtida pelos materiais de propriedade padrão. 

O autor ressalta que grande parte do crédito pelo aumento da produtividade a partir do uso de 

metais de alta resistência como o X100 se deve aos esforços dos fabricantes de equipamentos 

de soldagem. Inovações técnicas, além do fato de que sistemas de controle avançados para 

controlar várias fontes de alimentação e rastreamento de costura vertical e horizontal, possuem 

o potencial de elevar ainda mais o fornecimento de soldas de alta qualidade com alta 

produtividade. 

3.4 SOBRESPESSURA DE CORROSÃO 

Outro fator importante na análise de viabilidade para aplicação de aços de alta 

resistência como API 5L X100 e X120 em gasodutos de alta pressão está relacionado à redução 

percentual de espessura causada pela corrosão. 

A corrosão em dutos é um dos problemas operacionais mais desafiadores de prever e 

controlar, muito devido à sua dependência de fatores ambientais e microestruturais do próprio 

material, que são numerosos e estão interligados, resultando numa cadeia sustentada de 

múltiplas reações (ELIYAN; ALFANTAZI, 2013). Para contornar este problema comumente 

considera-se uma sobrespessura nos projetos, visando garantir a integridade do duto em serviço. 

Embora a taxa de corrosão seja praticamente a mesma para diferentes graus de aços da 

API 5L, como por exemplo X60, X80 ou X120, o percentual de espessura corroída pode ser 

significativamente maior para os materiais de maior grau devido a menor espessura da parede 
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do tubo. Desta forma, ao considerarmos a aplicação de um aço X70 ou X100 para um mesmo 

projeto, por exemplo, a espessura final do tubo de maior grau seria menor, e visto que a perda 

de espessura absoluta é a mesma para ambos os materiais, o X100 apresentaria um perda 

percentual acima do X70, fazendo com que o mesmo possa ser reprovado na etapa de projeto 

devido ao não atendimento das normas de viabilidade estrutural. 

Além disso, Zhang; Cheng (2009) e Okonkwo (2017) chamam a atenção para o fato 

de que, enquanto a indústria tem se concentrado na melhoria das propriedades mecânicas de 

aços ARBL, alcançando graus cada vez mais elevados, sem reduzir as propriedades de 

tenacidade e soldabilidade desses materiais por meio de tratamentos termomecânicos e de liga, 

tem havido poucos trabalhos investigando o comportamento de corrosão eletroquímica de dutos 

sob condições que são relevantes para sua operação, e estas investigações são fundamentais 

para que se possa pensar em reduzir a sobrespessura de corrosão, o que contribuirá para a 

viabilidade de aplicação dos graus X100 e X120. 

Outro fator importante na análise de resistência a corrosão desses materiais está 

relacionado aos efeitos causados pela corrosão sob tensão, que ao contrário da corrosão 

uniforme abordada anteriormente, pode variar significativamente entre os aços da classe API 

5L. Um estudo proposto por Zhang; Cheng (2009), observou-se que o aço API X100 pode 

apresentar melhores condições de resistência a corrosão sob tensão quando comparado a 

materiais de grau menor, uma vez que o mesmo apresentou uma menor dissolução de 

hidrogênio na ZTA e no metal de solda. Apesar dos indícios apresentados, o autor ressalta a 

importância do investimento de esforços para o aprofundamento do tema, ainda pouco abordado. 
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4 DISCUSSÃO 

Um dos principais argumentos apresentados que sustentam o investimento de recursos 

em pesquisa e desenvolvimento de materiais como aços API 5L X100 e X120 se baseia no 

potencial de economia de custos dos mesmos, visto como sendo capaz de impactar em diversas 

camadas da cadeia produtiva dos projetos, desde a logística de transporte para a instalação dos 

gasodutos à eficiência operacional e manutenção da integridade estrutural desses sistemas, 

resultando em diminuições de custos de centenas de milhões de dólares, dependendo de 

características do empreendimento como extensão do duto, demanda operacional e pressão de 

trabalho.  

De uma forma geral diversos trabalhos analisados evidenciam os avanços no 

desenvolvimento de tecnologias que buscam viabilizar a aplicação de aços de maiores 

resistências na construção de dutos de transporte baseados na norma API 5L. Contudo, foram 

encontrados poucos registros de aplicação de X100 e nenhum de X120, em empreendimentos 

no mundo, e sendo todos os empreendimentos encontrados de pequena extensão. Além disso, 

não foram encontrados registros de projetos nos quais esses materiais tenham sido 

implementados em escala industrial no cenário brasileiro. Segundo Yshii; Chiodo (2007), até a 

data na qual seu estudo foi publicado o grau mais comum aplicado na produção de gasodutos 

no Brasil ainda era o X60, além de alguns empreendimentos com X70, como Gasoduto Brasil-

Bolívia, Gasoduto Campinas-Rio, Gasodutos da Malha Nordeste, entre outros. Além disso, 

segundo Soeiro Jr; Belletani.; Duarte Jr. (2013), até a publicação de seu trabalho, ainda estava 

em fase de implementação a linha de fabricação de API 5L X80 pela Usiminas no Brasil, hoje 

designada como Usiminas Ipatinga, baseando-se no processo TMCP seguido de resfriamento 

acelerado, mesmo sendo mencionado que os estudos para o desenvolvimento desse aço no país 

tenha sido iniciado em 1986 pela Cosipa, hoje designada como Usiminas Cubatão, 

demonstrando um relativo atraso do cenário nacional na fabricação desses materiais. 

É importante destacar que uma parcela relevante dos trabalhos encontrados sobre o 

assunto foi publicada cerca de uma década atrás, assim como o registro de projetos de testes em 

escala industrial utilizando API 5L X100, o que pode ser indicativo de uma desaceleração de 

pesquisas que visam o desenvolvimento de tecnologias para a aplicação desses materiais. 

Contudo, a tendência de crescimento da demanda energética em todo o mundo pode incentivar 

os avanços no desenvolvimento de tecnologias que viabilizem o uso desses materiais em 

projetos de larga escala na indústria. Um movimento como este, na direção de projetos de 
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gasodutos com diâmetros maiores e com maior pressão praticada, poderia representar um 

cenário de grande potencial para a aplicação dos aços API 5L X100 e X120. 

Grande parte deste potencial de ganho de eficiência no projeto de gasodutos está 

atrelada à otimização das propriedades mecânicas dos aços ARBL que, por sua vez, origina-se 

das sofisticadas metodologias de produção utilizadas atualmente, como o TMCP aliado ao 

resfriamento acelerado, capaz de obter aços com microestruturas que promovem elevada 

resistência à tração e tenacidade ao impacto com manutenção de um carbono equivalente não 

muito alto, quando comparado ao X70 e X80, conforme mostrado por exemplo no trabalho de 

Liu; Bhole (2013). Apesar dos avanços obtidos nas propriedades mecânicas dos aços API 5L 

X100 e X120 em comparação com aços de grau menor, as incertezas relacionadas a 

sensibilidade desses materiais às diferentes condições de fabricação mostrou-se como sendo 

um dos pontos que ainda limita sua aplicação em empreendimentos de grande escala industrial. 

Nos estudos apresentados por Li et al. (2014) e Lambert (2000), é possível notar que mesmo 

após um intervalo de tempo de mais de uma década, os estudos ainda apresentam dúvidas 

relevantes quanto ao comportamento desses materiais quando submetidos à diferentes 

condições de fabricação. 

Os trabalhos analisados também mostram que ainda é preciso avançar em estudos 

relacionados à conformação plástica e soldagem destes aços. A conformabilidade e a 

soldabilidade estão relacionadas a aspectos microestruturais que, por sua vez, são dependentes 

da composição química e do processamento do material. De maneira semelhante aos 

apontamentos relacionados à fabricação dos aços X100 e X120, é possível notar com base nos 

estudos de Liu; Bhole (2013), Barsanti; Pozzoli; Hillenbrand (2001) e Oliveira et al. (2017) que 

mesmo após um espaço de tempo de aproximadamente uma década, e apesar da dificuldade de 

se comparar diferentes processos de soldagem devido ao elevado número de fatores que 

influenciam em seus resultados, dúvidas relacionadas às condições e métodos de soldagem que 

proporcionem as melhores propriedades para a junta soldada ainda permanecem sem respostas 

claras, especialmente no que diz respeito à configuração microestrutural do material. Isso faz 

com que seja essencial que siderúrgicas e fabricantes de tubos e dutos trabalhem em conjunto 

para o desenvolvimento do material e da padronização de procedimentos de conformação 

plástica e soldagem.  

Neste desenvolvimento em conjunto envolvendo siderúrgicas e fabricantes de tubos, 

este último tem um papel fundamental na integração dos aços API 5L X100 e X120 em 

empreendimentos industriais de relevância, visto que a garantia da integridade da junta soldada 
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ainda é um fator limitante para o uso desses materiais. Essa limitação está ligada à necessidade 

do material de ser soldado com consumíveis que tenham, no mínimo, a mesma resistência do 

metal de base, o que apesar dos avanços observados ainda é um desafio para a indústria. Desta 

forma o desenvolvimento de consumíveis apropriados por parte dos fabricantes é um fator 

essencial no movimento que busca aumentar a viabilidade de aplicação desses materiais. 

Por fim, percebe-se que também é preciso avançar em estudos destinados ao melhor 

entendimento da resistência à corrosão dos materiais, pois a possibilidade de redução de 

espessura da parede do tubo com o aumento da resistência do material pode ser limitada a uma 

espessura mínima relativamente alta devido à necessidade de atendimento às normas de 

integridade estrutural, uma vez que os mesmos podem apresentar uma redução percentual de 

tubo corroído bastante elevada. Essa limitação de uma espessura mínima para os dutos pode 

restringir o potencial de ganho de eficiência gerado pelo uso do X100 e do X120, visto que foi 

justamente nas configurações de menor espessura que esses materiais apresentaram os maiores 

ganhos de eficiência quando comparados aos aços de menor grau, segundo estudo apresentado 

por Corbett; Bowen; Petersen (2003). Sendo assim, estudos mais aprofundados sobre as 

características de resistência a corrosão desses materiais são fundamentais para possibilitar o 

melhor entendimento das propriedades de resistência a corrosão, visando aumentar o potencial 

de viabilidade econômica e operacional dos graus X100 e X120. 

Assim, de uma forma geral, os trabalhos selecionados e analisados mostraram que 

ainda há um caminho a ser percorrido para a utilização de aços API 5L X100 e X120 na 

construção de gasodutos na indústria do petróleo. 
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5 CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos na presente pesquisa exploratória mostraram que, apesar do 

avanço apresentado nos últimos anos, as características químicas e microestruturais dos aços 

API 5L X100 e X120 ainda são fatores limitantes para a plena expansão e aplicação destes aços 

de alta resistência em projetos de grande escala, nacional e internacional, devido principalmente 

a aspectos relacionados aos processos de conformação plástica e quanto a sua soldabilidade. 

Estudos ainda precisam ser feitos para que as técnicas e tecnologias de construção de tubo e 

dutos sejam adequadas para tais materiais. 

A limitada utilização dos aços API 5L X100 e X120 também pode estar atrelada a 

características do cenário industrial no local onde os projetos serão desenvolvidos, como por 

exemplo limitações de demanda e capacidade de produtividade, visto que as vantagens de 

aplicação destes materiais se mostram relacionadas a estas condições. 
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