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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta o estudo para a diminuição dos graus de redução por 

passe em um processo de produção de fios de aço da categoria CA-60 6,00mm, atendendo, 

obrigatoriamente, as propriedades exigidas por norma para este tipo de material. Esta 

diminuição foi obtida com a substituição do diâmetro do fio-máquina empregado no início do 

processo de 8,00 para 7,00mm. Para a realização do teste, dois lotes de fio-máquina com 

percentual de carbono na faixa mínima especificada para o tipo de aço foram separados. 

Estimativas da tensão de escoamento que poderia ser alcançada, tanto pelos dois lotes 

testados, quanto por outros lotes que apresentavam diferentes percentuais de carbono, foram 

realizadas através da construção de curvas de escoamento utilizando-se ensaios de tração e o 

método das sucessivas deformações, aproveitando-se o próprio processo de conformação para 

isto. O comportamento do material foi ajustado pela equação de Ludwik-Hollomon. Os 

resultados mostram que os parâmetros relacionados ao processo de conformação, como o 

coeficiente de resistência e expoente de encruamento, são afetados pelo percentual de 

carbono e carbono equivalente utilizado. O uso do carbono equivalente na avaliação do 

comportamento do material mostrou-se mais eficiente do que somente a avaliação do 

percentual de carbono da liga. Os ensaios de tração realizados nos fios de aço obtidos após o 

teste apresentaram valores de propriedades mecânicas que atendem os requisitos exigidos, 

com um erro menor do que 10% em relação aos valores estimados.  
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1. INTRODUÇÃO 

 
Entre os materiais de construção, como é do conhecimento geral, o aço tem uma 

posição de relevo: combina resistência mecânica, trabalhabilidade, disponibilidade e baixo 

custo. Assim sendo, é fácil compreender a importância e a extensão da aplicação dos aços em 

todos os campos da engenharia, nas estruturas, tanto as fixas (edifícios, pontes, etc.), quanto 

as móveis (indústria ferroviária, automobilística, naval, aeronáutica, etc.). A maioria das 

aplicações comuns da engenharia requer aços estruturais de custo moderado e resistência 

mecânica razoável, tais requisitos são preenchidos satisfatoriamente pelos aços-carbono 

comuns. (1) 

O cenário da construção civil no Brasil é otimista. O setor registra crescimento 

acentuado, não só pelos eventos esportivos importantes que acontecerão nos próximos anos, 

mas também por uma política estratégica de investimentos habitacionais e de infraestrutura. 

Sabe-se que um importante insumo deste ramo é o aço e que sua produção deverá 

acompanhar esta tendência de mercado. 

Vergalhões são barras ou fios de aço usados na construção civil, especialmente para 

reforçar as estruturas de concreto armado, tais como calçadas, fundações, paredes e colunas. 

Dentre outros métodos, eles podem ser fabricados pelo processo de laminação a frio a partir do 

fio-máquina, conforme especificações da norma ABNT NBR 7480. A laminação a frio de metais 

tem a posição de maior destaque na indústria de transformação mecânica, produz chapas 

finas, fitas, folhas finas, arames e fios de esmerado acabamento superficial, com propriedades 

mecânicas melhoradas e ao mesmo tempo mantendo um controle dimensional do produto final 

bastante rigoroso.(2)  

A categoria de vergalhões CA-60 tem sido largamente utilizada na fabricação de 

alambrados, telas e treliças, por ser um produto que exige um processo de produção 

tecnológico, o valor agregado é significativo, aumentando o retorno financeiro para indústria. 

Dentre as vantagens da utilização de produtos ampliados estão: eficácia e rapidez na 

montagem e concretagem, redução de cortes e dobramentos, redução de perdas, economia de 

tempo e mão-de-obra, além da garantia de qualidade do produto empregado.  

O desafio das indústrias, considerando a competitividade do mercado atual, é atender a 

qualidade exigida dos produtos e, ao mesmo tempo, otimizar o ciclo de produção. Desta forma, 

é possível se ter um ganho na produtividade e, consequentemente, a redução de custos 

associados ao processo. Neste contexto, o presente trabalho busca estudar a diminuição nos 

graus de redução por passe no processo de laminação a frio de um fio de aço 6,00mm. Com 

esta alteração, o atual fio-máquina empregado poderia ser substituído por um de menor bitola, 

o que representaria um aumento significativo na produção do fio de aço.   
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2. OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem por objetivo diminuir o grau de redução por passe em um processo de 

produção de fios de aço da categoria CA-60 6,00mm (aplicação em construção civil) através da 

substituição do fio-máquina de entrada de uma bitola de 8,00 para 7,00mm, atendendo, 

obrigatoriamente, as propriedades mecânicas exigidas por norma para este tipo de aplicação. 

Como objetivos secundários, podem-se citar a expansão do conhecimento sobre o 

comportamento do material utilizado como matéria-prima no processo, bem como a variação de 

suas propriedades em função da composição química, proporcionando à área de produção um 

maior entendimento dos materiais processados. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
3.1 Obtenção de Produtos Metálicos 

 
A adequação de um material para uma aplicação é regida pela facilidade com que se 

produz uma forma desejada e pelo custo que está envolvido. As técnicas de fabricação dos 

metais consistem nos métodos segundo os quais os metais e as ligas são conformados ou são 

manufaturados em produtos de utilidade. As classificações das técnicas de fabricação (Figura 

1) incluem métodos de conformação dos metais, fundição, metalurgia do pó, soldagem e 

usinagem. Os métodos selecionados para fabricação de um componente dependem de 

diversos fatores, sendo que os mais importantes são as propriedades do metal, o tamanho da 

peça acabada e, obviamente, o custo. (1) 

 

Figura 1: Esquema de classificação das técnicas de fabricação de metais. 

Fonte: Callister, 2002. 
 
 

3.2 Produção do fio-máquina 

 
O processo de produção do fio máquina tem início na aciaria, que é a unidade industrial 

de uma siderúrgica a qual tem funções de fundir, refinar e solidificar o aço. A primeira etapa da 

produção do aço na aciaria elétrica é a seleção das matérias primas: sucata, gusa sólido e 

demais ligas. Basicamente, elas são adicionadas de forma dosada a um cesto metálico de 

grande porte, compondo a chamada “receita”. Em seguida, no processo conhecido como 

redução, esta mistura é fundida em um forno elétrico a arco, onde ocorre o primeiro refino da 

liga e a parte mais grosseira das impurezas é eliminada, principalmente pela adição de 

oxigênio. A Figura 2 traz um desenho esquemático do refino primário do aço. (3) 
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Figura 2: Esquema do refino primário do aço: matéria prima, cestão e forno elétrico. 

Fonte: Descritivo de processo – Gerdau Riograndense, 2008. 

 

Após a redução, o aço líquido é derramado em um segundo forno, o forno panela. Este 

equipamento foi desenvolvido na década de 1960 e diminuiu significativamente o tempo de 

processamento do aço, desde o carregamento até o vazamento. Além da agilidade no 

processo produtivo, o forno panela permite rígido controle na temperatura da liga, controle da 

composição química em faixas estreitas e a limpeza criteriosa do aço. Após passar por todos 

esses ajustes, o aço está pronto para ser vazado em um distribuidor, passando por um veio 

onde é solidificado e lingotado continuamente. Um processo de corte mecânico (tesouras) ou 

oxicorte dá forma final ao produto da aciaria, o tarugo. (3) A parte final da produção do aço na 

aciaria elétrica está representada na Figura 3. 

 

 

Figura 3: Processo final da produção de tarugos na aciaria elétrica. 

Fonte: Descritivo de processo – Gerdau Riograndense, 2008. 
 



11 
 

 
 

O processo final para a obtenção do fio-máquina é a laminação a quente (Figura 4). A 

laminação é um processo de deformação plástica dos metais onde o material é submetido a 

altas tensões compressivas (resultantes da ação de prensamento dos rolos) e a tensões 

cisalhantes superficiais (resultantes da fricção entre os rolos e o material). (2) 

A laminação é um processo de conformação que essencialmente consiste na passagem 

de um corpo sólido (peça) entre dois cilindros (ferramentas) que giram à mesma velocidade 

periférica, mas em sentidos contrários. Dessa forma, tendo o corpo da peça inicial uma 

dimensão maior do que a distância entre as superfícies laterais dos cilindros, ele sofre uma 

deformação plástica na passagem entre os cilindros que resulta na redução de sua secção 

transversal e no aumento do seu comprimento e largura. Para se obter uma determinada 

dimensão (espessura) do corpo, deve-se submeter a peça a sucessivos passes através dos 

cilindros, com as distâncias entre si decrescentes.(4) 

No processo de laminação, os tarugos provenientes da aciaria são reaquecidos a uma 

temperatura entre 1000 e 1200ᵒC, em um forno de reaquecimento construído com material 

refratário e isolante, onde geralmente o combustível é o gás natural ou GLP. Em seguida, o 

tarugo passa por três seções de conformação que darão forma ao fio máquina: o trem de 

desbaste, o trem intermediário e o bloco acabador. Esta configuração da disposição dos 

equipamentos pode ser melhor entendida analisando a Figura 4. As maiores deformações e os 

equipamentos mais robustos estão no trem de desbaste, onde o foco é a redução do diâmetro 

da barra metálica. Ao passar pelo trem médio, a barra continua a ser comprimida pelos 

cilindros de laminação, diminuindo seu diâmetro e aumentando o comprimento. Finalmente, o 

bloco acabador é o responsável por dar o dimensionamento final ao fio-máquina, através da 

passagem do material em laminação por roletes de metal duro precisamente alinhados. Todo o 

processo de conformação ocorre sem remoção de material, ou seja, massa e volume da peça 

laminada são mantidas constantes. (5) 

 

 

Figura 4: Forno de reaquecimento e os trens de laminação. 

Fonte: Descritivo de processo – Gerdau Riograndense, 2008. 

 
Tendo passado por todos os processos de conformação, o fio-máquina passa ainda por 

um sistema de resfriamento e, posteriormente, pelo formador de espiras (sistema pelo qual o 
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fio laminado passa dentro de um tubo em forma espiral, que gira em alta rotação, conferindo 

formato espiral ao produto). Em seguida, é carregado por uma esteira (onde é resfriado ao ar), 

é armazenado como uma bobina e amarrado, estando pronto para processos posteriores como 

a produção de arames, laminação a frio, etc. Uma esquematização do processo final de 

laminação pode ser visualizada na Figura 5. (5) 

 

 

Figura 5: Zona de resfriamento, formador de espiras, esteira de resfriamento e bobinagem do 

fio máquina. 

Fonte: Descritivo de processo – Gerdau Riograndense, 2008. 

 

Apesar de conceitualmente simples, os processos de laminação em geral se mostram 

muito complexos. Como o material em laminação está em alta temperatura (por volta dos 

1000ᵒC), se faz necessário o arrefecimento contínuo de todos os equipamentos presentes no 

processo. Desta forma, um sistema complexo de bombeamento e de água é necessário. Além 

disso, a lubrificação dos cilindros de laminação e, principalmente, do bloco acabador, é 

imprescindível para garantir maior vida útil aos equipamentos e precisão dimensional do 

produto final.  

O fio-máquina (Figura 6) pode ser produzido a partir de tarugos de vários tipos de aço e 

pode ter seções circular ou sextavada. Para o caso das seções circulares, pode-se encontrar 

diâmetros de 5,5 à 33,3mm. A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) possui 

normas para controle dimensional (NBR 6354) e qualitativo (NBR 6330) da produção do fio- 

máquina. (6) 
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Figura 6: Fardos de fio-máquina em estoque. 

Fonte: Gerdau Riograndense, 2013. 

 
3.3 O processo de laminação a frio 

 
O processo de conformação a frio possui inúmeras vantagens quando comparado ao 

processo a quente. Primeiramente, elimina-se a necessidade do pré-aquecimento da matéria-

prima. O fluxo de grãos durante a deformação plástica pode acarretar em propriedades 

direcionais desejáveis ao fio de aço. (7) A laminação a frio é um processo que produz produtos 

finais com acabamento superficial e com tolerâncias dimensionais superiores. Além disso, o 

encruamento resultante da redução a frio pode ser aproveitado para dar maior resistência ao 

produto final. (2) 

Por estes motivos, a laminação a frio vem sendo utilizada em larga escala para 

produção de vergalhões (Figura 7) que servem de matéria-prima para fabricação de produtos 

ampliados (telas e treliças) ou para aplicação em concreto armado. Neste caso, são utilizados 

cassetes laminadores, que substituem as fieiras utilizadas no processo de trefilação 

convencional. (6) É importante salientar, que diferentemente da laminação convencional, onde 

o material é impulsionado pelos cilindros, na laminação a frio com o uso de cassetes o fio é 

sempre tracionado por um sistema motorizado de bobinamento. 



14 
 

 
 

 

Figura 7: Fio de aço nervurado (vergalhão) obtido pelo processo de laminação a frio. 

Fonte: Gerdau, 2010. 

 

Os cassetes (Figura 8) são compostos por dois trios de discos de metal duro que estão 

dispostos a 120° cada disco em relação ao outro, pelos quais passa o fio-máquina em 

conformação. Três discos na entrada do cassete fazem a primeira redução e na sequência 

mais três na saída fazem a segunda redução na seção do fio. (6) Geralmente, em cada passe, 

o primeiro conjunto de roletes possui chanfros ovais e o segundo possui chanfros redondos, ou 

seja, primeiro é produzido um arame necessariamente oval para, em seguida, ele ser 

arredondado. O design dos chanfros é um dos mais importantes fatores para o sucesso da 

trefilação com cassetes laminadores. (8) 

 

 
 

Figura 8: Trio de roletes de um cassete para laminação a frio. 
 

As vantagens da utilização dos cassetes laminadores quando comparadas com a 

utilização das fieiras (trefilação convencional) são importantes. Os cassetes laminadores 
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possuem uma vida útil maior. Com uma correta lubrificação e refrigeração, é possível produzir 

milhares de toneladas de arames de aço sem a necessidade de troca do ferramental. (9) 

Outro fator que permite alongar a vida útil do equipamento é a possibilidade da 

deposição de revestimentos nos roletes, que também melhora as condições de lubrificação. 

Geralmente, o diâmetro interno de uma fieira é muito pequeno, em torno de 2 a 3 mm, o que 

dificulta a adesão de um revestimento. Já no caso dos cassetes laminadores, devido à forma 

dos roletes, filmes de revestimento podem ser firmemente depositados. (10) 

O atrito entre os roletes dos cassetes e o arame é menor que o atrito entre o arame e a 

fieira.  Isto possibilita uma trefilação com menor consumo de lubrificantes e, até mesmo, um 

processo sem lubrificação, característica que contribui economicamente e ambientalmente, já 

que não há a necessidade de descarte ou tratamento do lubrificante usado. O uso dos 

cassetes laminadores também permite a diminuição do número de passes e aumento da 

redução por passe, o que promove ganhos de produtividade. Além disso, permite ainda a 

trefilação de materiais frágeis. (9) A melhoria na uniformidade das propriedades do arame 

conformado é outra vantagem observada. (11)  

Todavia, as desvantagens também existem. A precisão dimensional dos arames 

trefilados pelos roletes é menor que a dos arames trefilados com fieiras, o que indica que a 

trefilação com cassetes laminadores é menos ajustada no passe final. Aliado a isto, altos 

custos de implantação e dificuldades operacionais são obstáculos para o aumento da utilização 

dos cassetes laminadores, que conseguem chegar a um diâmetro mínimo de arame de 2,5mm. 

(8) 

 
3.4 Propriedades Mecânicas 

 
Os fatores que mais influenciam nas propriedades mecânicas dos aços-carbono são a 

composição química e a microestrutura. No que se refere à composição química, o elemento 

predominante é o carbono que, à medida que aumenta, melhora as propriedades relativas à 

resistência mecânica, isto é, o limite de escoamento, o limite de resistência à tração e a 

dureza. Em contrapartida, piora as propriedades relativas à ductilidade, tenacidade, 

alongamento e resistência ao choque. Em relação à microestrutura, esta é inicialmente afetada 

pela composição química. (12) 

 Quando um metal é trabalhado a frio, sua resistência aumenta consideravelmente 

devido à formação de uma estrutura complexa de discordâncias no seu interior, que interagem 

entre si, dificultando sobremaneira a sua movimentação. (13) A Figura 9 apresenta 

genericamente a evolução de propriedades mecânicas dos metais, como o limite de 
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escoamento, resistência e o alongamento, em função do aumento da sua deformação por 

trabalho a frio. (14) 

 
Figura 9: Variação das propriedades de tração em função da redução por trabalho a frio. 

Fonte: Button, 2001. 

 

Metais que tenham sofrido uma grande quantidade de deformação, como na laminação 

ou na trefilação de arames, desenvolvem uma orientação preferencial, ou textura, na qual 

certos planos cristalográficos tendem a se orientar de uma maneira preferencial com respeito à 

orientação de máxima deformação. (2) 

Um aço com baixo carbono é formado basicamente por grãos arredondados de ferrita. A 

trefilação causa um alongamento destes grãos, no sentido de deformação, como pode ser 

observado na Figura 10. Quanto maior a redução de área no passe, mais alongados ficam os 

grãos. O mesmo comportamento ocorre na laminação a frio com o uso de cassetes. (15)  

 

 

Figura 10: Alongamento dos grãos durante a redução de área num processo de trefilação. 

Fonte: Gerdau, 2007. 



17 
 

 
 

Conforme a redução a frio da espessura ou do diâmetro do produto esteja entre 5 e 

80%, para um aço de baixo carbono (0,10 a 0,20% C), as propriedades são as seguintes: 

tensão de resistência entre 50 a 90, tensão de escoamento de 0,6 a 0,9 da tensão de 

resistência e o alongamento, 40 a 10. (13) 

O efeito do aumento da resistência mecânica através da redução total de área está 

ligado ao fenômeno de encruamento. Na Figura 11 fica evidenciada a relação do aumento no 

limite de resistência em função da redução total de área, para vários percentuais de carbono no 

aço. (16)  

 

Figura 11: Variação do limite de resistência em função do percentual de redução total de área. 

Fonte: Gerdau, 2007. 

 
 O efeito da diminuição de diâmetro ou área da seção transversal depende da bitola 

inicial ou da área inicial do material. A redução percentual de área (R) pode ser calcula pela 

Equação 1: 

 

  
             (  )            (  )

            (  )
        (%) 

(1) 

 
  

O encruamento é o fenômeno pelo qual um metal dúctil se torna mais duro e mais 

resistente quando ele é submetido a uma deformação plástica. Algumas vezes esse fenômeno 

também é chamado de endurecimento por trabalho. Pelo fato de a temperatura em que a 

deformação é efetuada ser “fria” em relação à temperatura absoluta de fusão do metal, também 

é chamado de trabalho a frio. A maioria dos metais encrua à temperatura ambiente. (1) 
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 O grau de encruamento de um material determina a forma de sua curva do diagrama 

tensão-deformação correspondente na zona plástica. Enquanto que na zona elástica, cada 

igual acréscimo de tensão produz um aumento igual de deformação, na zona plástica, para um 

aumento de deformação, em diversos metais, são necessários aumentos diferentes de tensão. 

(13). Este comportamento é retratado na Figura 12, onde fica evidenciado que quanto maior o 

encruamento, menor a ductilidade do material, o que diminui a sua região de deformação 

plástica. 

 

Figura 12: Influência do encruamento sobre as curvas tensão-deformação em aço de baixo 

carbono. 

Fonte: Chiaverini, 2005. 

 

A explicação para o fenômeno de encruamento é baseada em interações entre campos 

de deformações de discordâncias. A densidade de discordância em um metal aumenta com a 

deformação ou com o encruamento, devido à multiplicação das discordâncias ou à formação 

de novas discordâncias. Consequentemente, as discordâncias são posicionadas mais próximas 

umas das outras. O resultado líquido ou global é tal que o movimento de uma discordância é 

dificultado pela presença de outras. Dessa forma, a tensão necessária para se deformar um 

metal, aumenta com o aumento do trabalho a frio. (1) 

 Comercialmente, o encruamento é utilizado com frequência para aprimorar as 

propriedades mecânicas de metais durante sua fabricação. (1) 
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3.4.1 Ensaio de tração 

 

O teste de tração é comumente empregado para determinar as propriedades mecânicas 

dos metais. (17) 

           No ensaio de tração, um corpo de prova com geometria adequada e área da seção 

transversal A0, é submetido a uma força axial crescente, até que o material se rompa. A força e 

a variação do comprimento são registrados a cada pequeno intervalo de tempo durante o teste, 

e podem ser expressas em termos de tensão e deformação, que se dividem em dois tipos: 

tensão x deformação de engenharia e tensão x deformação verdadeira. (18) 

 Na curva tensão x deformação de engenharia, ou convencional, a tensão é calculada 

pela divisão da força aplicada pela área inicial da amostra. A deformação é obtida pela razão 

do alongamento sobre o comprimento inicial do corpo de prova. A forma geral do diagrama 

plotado está exemplificada na Figura 13. (18) 

 

Figura 13: Forma geral da curva tensão x deformação de engenharia. 

Fonte: Neto, 2006. 
 

Até que se alcance o ponto A, a tensão é linearmente proporcional à deformação, 

seguindo uma relação conhecida como lei de Hooke, também conhecida como região elástica. 

Nesta região, se a carga aplicada for removida o corpo retoma suas dimensões iniciais. O 

ponto A também marca o limite de escoamento do material, a partir do qual as deformações 

sofridas serão definitivas, o que caracteriza o inicio da região de deformação plástica. Para 

conformação mecânica esta é a região mais importante. (19) A região de deformação plástica 

pode ser dividida em duas regiões: aquela onde ocorre a deformação plástica uniforme (A-D), 

onde o volume é mantido constante durante a deformação, e aquela onde se observa a 

deformação plástica não uniforme (D-F), devido a redução na área da seção transversal do 
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corpo de prova (pescoço). O ponto D representa o local de tensão máxima de resistência à 

tração do material e o F demarca a tensão onde ocorre sua ruptura. (18) 

 

A Figura 14 ilustra duas situações distintas que devem ser ressaltadas sobre o limite de 

escoamento extraído das curvas de tensão deformação. Para alguns materiais há formação de 

um patamar dividindo a região elástica da região plástica na curva de tensão deformação, o 

que caracteriza o limite de escoamento. Entretanto, para o caso onde não há o patamar entre 

as regiões elástica e plástica, o limite de escoamento é determinado traçando-se uma curva 

paralela à porção elástica da curva, partindo de um ponto onde a deformação específica seja, 

geralmente, 0,2% ou 0,1%. (2) (13) (18)  

 

Figura 14: Curva tensão deformação de engenharia (a) com formação de patamar (b) sem 

patamar. 

Fonte: Neto, 2006. 

 

Para a construção da curva tensão x deformação real, a tensão é definida como a razão 

entre a carga aplicada em cada instante e a área da seção transversal do corpo de prova no 

mesmo instante. A deformação real é baseada na mudança do comprimento em relação ao 

comprimento-base de medida instantâneo, ao invés do comprimento inicial de medida (como 

na deformação de engenharia). A deformação real ( ) pode ser calculada pela Equação 2: 

    
 

  
 (2) 

onde   é o comprimento instantâneo do corpo de prova e    é o comprimento inicial. (13) 

O comportamento da curva tensão deformação verdadeira (ou real) é comparado com a 

curva convencional na Figura 15. 
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Figura 15: Comparação das curvas tensão-deformação de engenharia e tensão-deformação 

real. 

Fonte: Neto, 2006. 

 
 A diferença entre as curvas representadas na Figura 15 se deve ao fato de que a 

tensão verdadeira é calculada em relação à área instantânea e a tensão convencional leva em 

conta a área inicial do corpo de prova. 

 Observa-se então que a tensão real é maior que a tensão convencional, mesmo porque 

a área da seção transversal após a aplicação de uma carga na zona plástica diminui, e que a 

deformação convencional é mais que a real. Assim, verifica-se que o ponto de carga máxima 

na curva convencional corresponde sempre a um valor maior na curva real. (13) 

 
3.4.2 Curvas de escoamento 

 
O levantamento da curva de escoamento do material é fundamental para o cálculo de 

força e trabalho de conformação, assim como o dimensionamento de matrizes e parâmetros 

internos nos materiais conformados. A tensão de escoamento é influenciada pela temperatura 

do material, deformação e velocidade de deformação. Fatores não relacionados com o 

processo de conformação, como composição química, estrutura cristalina, tamanho de grão, 

segregação, tratamento térmicos anteriores também podem alterar a tensão de escoamento. 

(20) 

A curva real de tração é chamada curva de escoamento, pois representa as 

características de plasticidade do metal. Qualquer ponto nessa curva pode ser considerado 

como a tensão de escoamento para um metal deformado por tração de uma quantidade dada 

pela curva, pois se a carga é removida e depois reaplicada, o material se comportará 

elasticamente até atingir de novo o ponto de interrupção da carga.  (13) 
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Podem-se utilizar os dados obtidos no ensaio de tração convencional ou o método de 

ensaios após sucessivas deformações para a construção das curvas de escoamento de um 

material metálico. A Equação 3 permite obter a deformação convencional ( ) do corpo de prova 

no ensaio.  

 

   
  

 
 
    
  

 (3) 

 

Na construção da curva de escoamento a partir dos dados gerados no ensaio de tração 

convencional é possível se obter uma relação entre a deformação real e a convencional, 

conforme Equação 4. 

 

    (   ) (4) 

   

De posse das informações dos valores de tensão e deformação convencionais e 

verdadeiras é possível traçar as curvas tensão deformação para os dois casos. Um dos 

modelos matemáticos que descrevem o comportamento da curva de escoamento, 

considerando a deformação a frio, é a Equação Ludwik – Hollomon (Equação 5).  

 

       (5) 

 

onde     é a tensão de escoamento do material,   o coeficiente de resistência e   é 

denominado expoente de encruamento. (20) 

Embora   e   sejam consideradas constantes, elas podem variar conforme o 

tratamento que o material foi submetido previamente. É importante salientar que a Equação 5 

é aplicada somente para a região de deformação plástica do material. O valor de   fornece 

uma indicação do nível de resistência do material. O valor de   é uma característica de grande 

importância, pois fornece a medida da capacidade de distribuir a deformação uniformemente, 

ou seja, mede a capacidade de encruamento do material. Como consequência, quanto maior o 

valor de   do material, mais íngreme será a curva real e mais uniforme será a distribuição de 

deformações diante de um gradiente de tensões. (13) 

Simsir et. al, 2010 realizaram um estudo numérico através do método de elementos 

finitos sobre a influência  das características construtivas de uma matriz de forjamento em 

relação ao coeficiente de encruamento ( )  e coeficiente de resistência ( ). Neste trabalho, 

mostraram a relação desses dois coeficientes com o comportamento da curva tensão-
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deformação de um material metálico, utilizando a Equação de Ludwik - Hollomon (Figura 16). 

(21) 

 

Figura 16: Curvas tensão deformação para vários casos da Equação de Ludwik - Hollomon. 

Fonte: Simsir, 2010. 

 

Outra maneira de se obter a curva de escoamento é através do método de ensaios 

após sucessivas deformações. Este é um método usado em barras ou arames trefilados no 

qual se determina, em cada passe, a tensão convencional de escoamento (pelos dados do 

ensaio de tração). A plotagem das tensões de escoamento em função da deformação fornece a 

curva de escoamento. (19) A Figura 17 exemplifica a construção das curvas pelo descrito 

acima. 

 

Figura 17: Construção da curva de escoamento pelo método das deformações sucessivas. 

Fonte: Schaeffer, 1999. 
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3.5 Aços baixo carbono  

 
Aços-carbono são aqueles em que estão presentes o carbono e os elementos residuais 

manganês, silício, fósforo e enxofre. Dentre todos os tipos diferentes de aços, aqueles 

produzidos em maior quantidade e que menores custos de produção se enquadram dentro da 

classificação de baixo teor de carbono. Esses aços contêm geralmente menos que 0,25% de 

carbono (C) e não respondem a tratamentos térmicos objetivados a formar martensita. Desta 

forma, um aumento da resistência mecânica é obtido através de trabalho a frio. A 

microestrutura consiste nos microconstituintes ferrita e perlita. (12) 

No Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT classifica os aços-

carbono e os de baixo teor em liga segundo os critérios adotados pelas AISI e SAE. Nesse 

sistema, quando os dois primeiros algarismos são 10, os aços são simplesmente ao carbono. 

As letras XX ou XXX são indicadoras dos teores de carbono, por exemplo, a classe 1015 

significa aço carbono com 0,15% de carbono em média. (12) 

Os produtos siderúrgicos apresentam normalmente, além do carbono como principal 

elemento de liga, uma série de impurezas de natureza metálica ou não, que se originam de 

reações entre as matérias primas empregadas ou de outros tipos de reações. Essas impurezas 

normais são o fósforo, o enxofre, o manganês, o silício e o alumínio e são os principais 

responsáveis pela formação das inclusões não – metálicas. (12) 

Carbono é o principal responsável pelo aumento da resistência mecânica e, 

consequentemente, queda da ductilidade nos aços. O manganês atua como o carbono, mas 

em escala menor, em aços baixo carbono ele se dissolve na ferrita, por isso pode ser 

considerado um elemento fortalecedor da mesma, elevando sua dureza e resistência 

mecânica. Seus teores variam de 0,23 a 0,90%, podendo apresentar valores mais elevados de 

acordo com a aplicação. O silício, assim como o manganês, dissolve-se na ferrita, aumentando 

ligeiramente a sua dureza e a sua resistência mecânica. Nos aços comuns varia seu teor de 

0,05 a 0,30%. (12) 

Como os três elementos químicos citados anteriormente influenciam no comportamento 

durante a conformação mecânica de metais, é importante que seus percentuais sejam levados 

em conta. Desta forma, a Equação 6 demostra uma das possíveis formulações que leva em 

conta estes percentuais, conhecida como carbono equivalente.  

 

       
(       )

 
 

(6) 
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O conceito de carbono equivalente é utilizado tipicamente para determinar propriedades 

da liga metálica quando sua composição apresenta outros elementos que não só ferro e 

carbono. Este conceito é bastante utilizado para conhecer a temperabilidade e soldabilidade 

dos aços. É importante ressaltar que esta formulação pode variar de acordo com a aplicação. 

Para soldabilidade, por exemplo, percentuais de cromo, vanádio, molibdênio, níquel e cobre 

também são levados em consideração. (22) 

 

3.6 Aços para construção civil 

 
Para a maioria das aplicações consideradas relativas à construção civil, a importância 

da resistência mecânica é relativamente pequena, do mesmo modo que o fator peso não é 

primordial. Assim sendo, os aços-carbono comuns, simplesmente laminados, são plenamente 

satisfatórios. Nas aplicações em que se exige uma relação resistência/peso mais satisfatória e 

alta resistência, os aços indicados são os de baixo teor em liga, conhecidos como “de alta 

resistência e baixo teor em liga” (HSLA). (12) 

Os requisitos fundamentais que devem ser atendidos pelos aços carbono para 

estruturas são os seguintes: 

 Ductilidade e homogeneidade; 

 Valor elevado da relação entre limite de resistência e limite de escoamento; 

 Soldabilidade; 

 Resistência razoável à corrosão. 

Com exceção da resistência à corrosão, os demais requisitos são satisfeitos, em maior 

e menor grau, pelos aços-carbono de baixo a médio teor de carbono. Para a maioria das 

aplicações o teor de carbono desses aços varia de 0,15 a 0,40% com os demais elementos 

(Mn, Si e S) nos teores considerados normais. A elevação do teor de carbono aumenta os 

limites de escoamento e resistência. Embora em menor grau, a elevação do teor de manganês 

atua no mesmo sentido. Cerca de 80% do aço usado em estruturas é de baixo carbono. (12) 

As barras de aço para construção civil são laminadas a quente ou a frio. Uma laminação 

a quente produz um aço, no ensaio de tração, que acusa um patamar de escoamento nítido. 

Quando o produto for terminado por laminação a frio, a resistência aumentará e a tensão de 

escoamento não é acusada pela máquina de ensaio, o que acontece também quando se trata 

de fios de aço para construção civil. (13) 

Uma das aplicações importantes dos aços-carbono estruturais é em concreto armado. 

Para esse emprego podem ser classificados como: aços de dureza natural (laminados a 

quente), aços encruados a frio e aços patenteados. (12) 
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Fabricam-se muito no Brasil, para emprego em concreto armado, as barras e fios de 

aço.  A norma brasileira que regulamenta a fabricação e especificação para estes materiais é a 

ABNT NBR 7480. 

Classificam-se como barras os produtos de diâmetro nominal 6,3mm ou superior, 

obtidos por laminação a quente sem processo posterior de deformação mecânica. Os fios de 

aço são aquele de diâmetro nominal 10,0mm ou inferior, obtidos a partir de fio-máquina por 

trefilação ou laminação a frio. De acordo com o valor característico da resistência de 

escoamento, as barras de aço são classificadas nas categorias CA-25 e CA-50, e os fios de 

aço na categoria CA-60. (23) 

Os requisitos de propriedades mecânicas de tração que devem ser atendidos para 

todas as categorias estão descritos na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Propriedades mecânicas exigíveis de barras e fios de aço destinado a concreto 

armado. 

Categoria 

Ensaio de tração (valores mínimos) 

Resistência 
característica de 

escoamento 
(MPa) 

Limite de 
resistência 

(MPa)* 

Alongamento em 

10Φ (%) 

CA-25 250 1,2xLE 18 

CA-50 500 1,10xLE 8 

CA-60 600 1,05xLE 5 

*LR mínimo de 660 MPa 

 

Fonte: Adaptado de ABNT NBR 7480, 2007. 

 

4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

Este trabalho foi realizado em um laminador a frio na fábrica de Ampliados da Gerdau 

Riograndense, localizada em Sapucaia do Sul.  

O processo de fabricação do vergalhão CA-60 (fio de aço de baixo carbono para 

concreto armado) inicia-se com a soldagem do fio-máquina, a fim de se obter um processo 

contínuo. Em seguida o excesso de carepa da laminação a quente é retirado através da 

passagem do mesmo pelo decapador mecânico, que é composto por rolos em diferentes 
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ângulos. Então, recebe uma camada de lubrificante e está pronto para ser laminado a frio 

através da passagem pelos cassetes laminadores. A Figura 18 apresenta a estrutura do 

laminador a frio, com destaque (em vermelho) para os cassetes laminadores, onde o material 

sofre a deformação ao ser tracionado pelo sistema de bobinamento (em preto). 

 

 

Figura 18: Laminador a frio, em destaque os cassetes laminadores e o sistema de 

bobinamento. 

 
Atualmente, para a produção do fio de aço com bitola de 6,00mm, é empregado como 

material de entrada um fio-máquina 8,00mm proveniente da laminação a quente. O laminador a 

frio é composto por três cassetes laminadores, que são responsáveis pelo grau de redução 

aplicado em cada passe. A sequência de reduções do diâmetro do fio em cada um dos três 

passes de laminação pode ser visualizada na Tabela 2. A redução de área em cada passe é 

calculada, sempre, em relação ao diâmetro inicial do fio-máquina (Equação 1). 

 

Tabela 2: Sequência de reduções em cada passe da laminação a frio utilizando o fio-máquina 

8,0mm na entrada. 

  FM* 1º passe 2º passe 3º passe 

Bitola (mm) 8,00 6,80 6,15 6,00 

Redução de área (%) - 27,75 40,90 43,75 
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O procedimento experimental do presente trabalho busca atender as propriedades 

mecânicas finais exigidas por norma para aplicação em construção civil (Tabela 1), utilizando 

na entrada do processo um fio-máquina de bitola 7,00mm. Para isso o grau de redução em 

cada passe deve ser diminuído. 

 A proposta para a sequência de reduções do diâmetro do fio em cada passe utilizando a 

bitola de 7,00mm para obter o fio de aço 6,00mm é ilustrada na Tabela 3. Para esta mudança 

foi necessária a regulagem dos cassetes. Afora isso, a mudança de bitola também possibilitou 

um aumento na velocidade de laminação a frio de 10m/s para 12m/s.  

 

Tabela 3: Proposta para sequência de reduções em cada passe da laminação a frio utilizando 

o fio-máquina 7,00mm na entrada. 

  FM* 1º passe 2º passe 3º passe 

Bitola (mm) 7,00 6,80 6,20 6,00 

Redução de área (%) - 5,63 21,55 26,53 

 

A metodologia utilizada para realização do trabalho, bem como detalhamento dos 

materiais, será descrita a seguir. 

 

4.1 Materiais 

 

Utilizou-se para o estudo da diminuição do grau de redução por passe na laminação a 

frio um fio-máquina de aço baixo carbono (ABNT 1015). A faixa de composição química deste 

pode ser visualizada na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Faixa mínima e máxima de composição química para o aço ABNT 1015. 

  C (%) Mn (%) Si (%) S (%) P (%) Cu (%) Cr (%) Ni (%) Mo (%) Sn (%) 

Mínimo 0,13 0,60 0,10 - - - - - - - 

Máximo 0,18 0,90 0,25 0,050 0,040 0,400 0,200 0,200 0,040 0,050 

 

4.2 Metodologia 

 

4.2.1 Escolha das amostras para teste 

 

Para que a bitola do fio-máquina de entrada na produção do fio de aço 6,00mm possa 

ser reduzida de 8,00 para 7,00mm é necessário que as propriedades mecânicas exigidas pela 
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norma ABNT 7480 sejam atendidas. Para garantir tais exigências, a escolha das amostras teve 

como objetivo encontrar um lote de fio-máquina 7,00mm que apresentasse a composição 

química no mínimo da faixa para o aço ABNT 1015 (Tabela 4). Esta escolha teve como 

justificativa o fato de que se as propriedades mecânicas mínimas forem alcançadas com a 

composição mais baixa, qualquer outra será apropriada.  

A partir de uma pesquisa entre os lotes de fio-máquina 7,0mm com o aço de interesse 

disponíveis em estoque, foram separados dois fardos (de 2t cada um) para confirmação da 

composição química.  

 

4.2.2 Confirmação da composição química das amostras 

 

Através de uma espectroscopia de emissão ótica foi confirmado que os dois lotes 

separados para teste realmente apresentavam a composição química na faixa mínima para o 

carbono. A composição química detalhada para os dois lotes ensaiados pode ser visualizada 

na Tabela 5. 

 

Tabela 5: Composição química para os lotes de fio-máquina 7,00mm. 

Lotes C (%) 
Mn 

(%) 
Si (%) S (%) P (%) Cu (%) Cr (%) Ni (%) 

Mo 

(%) 
Sn (%) 

Lote 1 0,12 0,73 0,12 0,025 0,019 0,140 0,127 0,054 0,012 0,011 

Lote 2 0,13 0,70 0,15 0,025 0,021 0,164 0,120 0,059 0,014 0,014 

Incerteza 95% de 

confiabilidade 
0,003 0,016 0,005 0,003 0,003 0,009 0,003 0,001 0,002 0,001 

 

4.2.3 Ensaio de tração 

 

Os ensaios de tração para coleta de dados neste trabalho foram realizados com dois 

objetivos distintos: 

 Construção das curvas de escoamento do material de entrada (fio-máquina 7,00mm), o 

que possibilitou a análise da viabilidade para alteração de bitola; 

 Caracterização do fio de aço 6,00mm produzido com a mudança de bitola sugerida.  

Os ensaios de tração foram realizados de acordo com a ABNT NBR ISO 6892. Os 

corpos de prova utilizados eram os próprios pedaços de fio-máquina e fio de aço coletados 

durante o processo industrial, sendo a seção útil deles, para o ensaio, igual a 10 diâmetros 

nominais. Com auxilio de um cortador de amostras cada corpo de prova foi cortado com 

comprimento aproximado de 400mm. A massa de cada amostra foi verificada por uma balança 
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de precisão e o seu comprimento foi medido com um paquímetro digital, os resultados foram 

utilizados para o cálculo da massa linear (ML) conforme Equação 7. A ML é um dos requisitos 

exigidos pela ABNT 7480 (Tabela 1). 

 

    
             

                   
  (
  

 
) (7) 

  

  Os valores de força e deslocamento foram coletados por um software que gerou os 

gráficos de tensão versus deformação, a partir dos quais foi possível se extrair as informações 

referentes às propriedades mecânicas dos materiais.  

Os ensaios foram conduzidos à temperatura ambiente em uma máquina de tração EMIC 

com capacidade máxima de 100KN (Figura 19). 

 

 

Figura 19: Máquina de tração EMIC utilizada nos ensaios. 

 

4.2.4 Curvas de escoamento 

 

As curvas de escoamento foram construídas a partir dos dados de força e deslocamento 

obtidos nos ensaios de tração para um total de 9 lotes, dos quais:        

 2 lotes (utilizados no teste) onde  as curvas de escoamento serviram para verificação da 

capacidade do material, após a sua conformação de 7,00 para 6,00mm, atender ou não 

as propriedades mecânicas exigidas por norma; 

 6 lotes, com percentual de carbono abrangendo toda a faixa para o aço ABNT 1015, 

para verificação da variabilidade do comportamento das curvas; 

 1 lote onde a curva de escoamento foi construída a partir do método de ensaios após 

sucessivas deformações para comparação com os resultados obtidos anteriormente.   
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Dois métodos foram utilizados para construção das curvas. No primeiro, os pontos da 

curva força x deslocamento, obtidos no ensaio de tração convencional, foram exportados para 

uma planilha do Excel.  

Para a obtenção da curva tensão x deformação convencional, foram empregados os 

dados de tensão convencional (razão entre força aplicada e área inicial do fio-máquina) e 

deformação convencional (Equação 3). No caso da curva tensão x deformação real, foram 

combinados os valores de tensão real (que é a relação entre a força aplicada e a área 

instantânea) e deformação real (Equação 4). Todas as curvas referentes às amostras de fio-

máquina apresentaram um patamar de escoamento aparente. 

Para que a curva de escoamento fosse plotada, o gráfico tensão x deformação 

verdadeira foi cortado em dois pontos: no final do patamar de escoamento e no ponto de 

tensão máxima (onde ocorre a maior força aplicada). Com a curva de escoamento devidamente 

delimitada, os pontos foram ajustados por uma linha de tendência potencial, que representa o 

modelo de Ludwik - Hollomon (Equação 5) para deformação a frio. 

O modelo de uma equação potencial é dado por       . Para o caso da equação de 

Ludwik - Hollomon tem-se que       . Portanto, o valor de   corresponde ao coeficiente de 

resistência ( ) e o valor de  , ao expoente de encruamento ( ). 

Com a equação potencial que modela cada curva de escoamento, foi possível extrair os 

resultados para   e  . Para uma estimativa de deformação real, a Equação 2 foi utilizada, 

considerando-se como a bitola inicial 7,00mm e a final 6,00mm, o que forneceu um valor de  

    
     

     
      . Este valor de deformação foi substituído na Equação de Ludwik - Hollomon 

encontrada para cada curva de escoamento e, com isso, foi possível se ter uma estimativa do 

valor do limite de escoamento que o material poderia alcançar para cada lote, tendo como valor 

crítico aqueles para os lotes 1 e 2, por apresentarem a composição química mais baixa. 

Diferentemente do primeiro método empregado, a curva obtida a partir de sucessivas 

deformações fornece uma curva de escoamento levando em conta pontos em que a 

deformação é maior. Para este método uma amostra foi cortada após cada passe da laminação 

a frio e ensaiada em uma máquina de tração. A curva de força x deslocamento novamente 

serviu para se construir a respectiva curva de tração x deformação convencional. Desta, foi 

possível se coletar o valor para o limite de escoamento convencional em cada passe. Com 

auxílio de um micrômetro, foi feita uma análise dimensional nas amostras, para se conhecer a 

bitola em cada uma delas. Com a Equação 2 e, considerando sempre a bitola do fio-máquina 

de entrada como parâmetro, as deformações verdadeiras foram calculadas. Para cada passe, 

a plotagem da tensão convencional em função da sua repectiva deformação verdadeira fornece 

a curva de escoamento após sucessivas deformações (Figura 17).  
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4.2.5 Análise dimensional 

 

A análise dimensional do fio de aço, durante o processo de laminação a frio, foi feita 

com o intuito de se verificar a verdadeira redução de diâmetro do mesmo, após cada passe.  

A coleta de amostras ocorreu durante o teste de troca de bitola do material de entrada, 

após o ajuste e estabilização total do laminador a frio.  Este procedimento exigiu que o 

processo fosse interrompido por completo para que se cortassem as amostras. 

 Para cada passe de redução, e também para o fio-máquina de entrada, duas amostras 

foram coletadas. O procedimento de medição foi feito com auxilio de um micrômetro, em três 

pontos distintos do corpo de prova. Em cada ponto se extraiu a informação do maior e menor 

diâmetro, com estes dados foi feita uma média entre os diâmetros maiores e outra para os 

menores, a partir disto se obteve a média de redução da seção transversal aplicada naquele 

passe.  

  

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os resultados apresentados a seguir foram obtidos a partir de estudos prévios com o 

material de entrada e da análise do fio de aço produzido no processo de laminação a frio com a 

mudança de bitola sugerida neste trabalho. 

 

5.1 Curvas Tensão x Deformação  

 
A partir dos dados de força e deslocamento obtidos no ensaio de tração, foram plotadas 

as curvas de tensão x deformação convencional para oito lotes de fio-máquina 7,00mm com 

diferentes composições químicas (Tabela 6). A escolha destas curvas considerou sempre o 

pior caso dentre um grupo constituído de três amostras para cada lote.  A Figura 20 apresenta 

estas curvas.  

 

Tabela 6: Lotes de fio-máquina ensaiados e suas respectivas composições químicas. 
 

LOTE %C %Mn %Si Ceq 

Lote 1 0.12 0.73 0.12 0.226 

Lote 2 0.13 0.70 0.15 0.236 

Lote 3 0.14 0.77 0.15 0.255 

Lote 4 0.14 0.67 0.16 0.244 

Lote 5 0.15 0.73 0.13 0.258 

Lote 6 0.16 0.69 0.15 0.265 

Lote 7 0.17 0.68 0.15 0.274 

Lote 8 0.18 0.74 0.15 0.291 
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Figura 20: Gráficos das curvas tensão x deformação convencional para oito lotes de fio-
máquina com diferentes composições químicas. 
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Como pode ser observado na Figura 20, todas a curvas tensão x deformação 

convencionais apresentaram um patamar de escoamento aparente. Para todos os casos, as 

deformações convencionais ( ) ficaram na faixa entre 0,18 e 0,22, o que caracteriza uma região 

de baixas deformações. Além disso, foram extraídos dos gráficos os valores de limite de 

resistência e de escoamento. A Tabela 7 apresenta os valores do limite de escoamento, 

resistência e a relação entre os mesmos. Para o limite de escoamento foi feita uma média 

aritmética entre o maior e o menor valor observado no patamar. 

 

Tabela 7: Valores de limite de escoamento, resistência e sua relação para os oito lotes. 
 

LOTE %C %Mn %Si Ceq LR LE LR/LE 

Lote 1 0.12 0.73 0.12 0.226 491.25 343.91 1.428 

Lote 2 0.13 0.7 0.15 0.236 502.37 349.32 1.438 

Lote 3 0.14 0.77 0.15 0.255 493.22 339.78 1.452 

Lote 4 0.14 0.67 0.16 0.244 510.64 353.79 1.443 

Lote 5 0.15 0.73 0.13 0.258 508.64 352.8 1.442 

Lote 6 0.16 0.69 0.15 0.265 497.56 340.74 1.460 

Lote 7 0.17 0.68 0.15 0.274 494.52 336.25 1.471 

Lote 8 0.18 0.74 0.15 0.291 517.68 343.99 1.505 

 
 
5.2 Curvas de Escoamento 

 

Com o intuito de avaliar a viabilidade do material de entrada ser um fio-máquina com 

bitola de 7,00mm, foram construídas curvas de escoamento para os dois lotes empregados no 

teste (Tabela 5). Utilizando esta curva e uma estimativa da deformação total em relação ao 

diâmetro de     
     

     
       (Equação 2), foi possível estimar a tensão de escoamento que 

o fio de aço alcançaria ao final do processo de laminação em cassetes. A Figura 21 apresenta 

a região de deformação plástica para os dois lotes. 

 

  
  
Figura 21: Gráficos das curvas de escoamento para os materiais de entrada utilizados no teste. 
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Os lotes 1 e 2 foram escolhidos por apresentarem baixo teor de carbono, assim como 

baixo valor de carbono equivalente. As equações apresentadas em cada um dos gráficos na 

Figura 21 representam a equação de Ludwik - Hollomon (Equação 5), que se trata de um dos 

modelos matemáticos que podem ser empregados em deformação a frio.  

Com o valor de deformação verdadeira         (Equação 2, tomando-se como 

diâmetro inicial 7,00mm e final 6,00mm), pôde-se verificar que a tensão de escoamento 

estimada para o Lote 1 seria de  690,31MPa e para o Lote 2, 697,93MPa (valores acima do 

especificado para a norma ABNT NBR 7480 – Tabela 1). Como esta avaliação foi anterior à 

efetivação dos testes, ela justifica a realização deste trabalho. 

 Para os demais lotes (3 ao 8), apresentados na Figura 22, as curvas foram plotadas 

com o objetivo de se avaliar o comportamento do material de entrada para toda a faixa de teor 

de carbono especificada para o aço 1015 (Tabela 4). 
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Figura 22: Gráficos das curvas de escoamento de lotes de fio-máquina com diferentes 
percentuais de carbono.  

 

A partir dos gráficos e das equações apresentadas nas Figuras 21 e 22, foram retirados 

os valores do coeficiente de resistência ( ) e do coeficiente de encruamento ( ). Juntamente 

com as respectivas composições químicas de cada lote e suas tensões de escoamento e 

resistência, foi gerada a Tabela 8. 

Os valores de R2 (coeficiente de determinação) referentes às curvas apresentadas nas 

Figuras 21 e 22 são próximos de um. Isto significa que as curvas geradas possuem boa 

qualidade e fornecem equações que reproduzem com alta confiabilidade a sequência de 

pontos da curva de escoamento.  

 
Tabela 8: Resultados de composição química, tensões de escoamento e resistência,   e   

para os oito lotes de fio-máquina ensaiados.  
 

LOTE %C %Mn %Si Ceq LR LE LR/LE K n 

Lote 1 0.12 0.73 0.12 0.226 491.25 343.91 1.428 926.08 0.2495 

Lote 2 0.13 0.7 0.15 0.236 502.37 349.32 1.438 932.57 0.2461 

Lote 3 0.14 0.77 0.15 0.255 493.22 339.78 1.452 945.55 0.2572 

Lote 4 0.14 0.67 0.16 0.244 510.64 353.79 1.443 956.3 0.2457 

Lote 5 0.15 0.73 0.13 0.258 508.64 352.8 1.442 963.28 0.253 

Lote 6 0.16 0.69 0.15 0.265 497.56 340.74 1.460 962.26 0.2615 

Lote 7 0.17 0.68 0.15 0.274 494.52 336.25 1.471 969.79 0.2652 

Lote 8 0.18 0.74 0.15 0.291 517.68 343.99 1.505 1015.1 0.2655 

 

Na Tabela 8, podem-se encontrar parâmetros da conformação mecânica que se 

relacionam com a composição química do material. As Figuras 23, 24 e 25 buscam facilitar a 

observação do comportamento das mesmas. As análises foram feitas considerando o 

percentual de carbono e o carbono equivalente das amostras.  

A Figura 23 traz a relação do coeficiente de resistência ( ) com o percentual de 

carbono e o carbono equivalente.  
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Figura 23: Gráfico do comportamento do coeficiente de resistência ( ) com a variação do %C 

e do    . 

 

O coeficiente de resistência quantifica o nível de resistência que o material pode 

suportar. (13) Através da análise da Figura 23, fica clara a tendência do aumento do 

coeficiente de resistência ( ), tanto com o aumento do percentual de carbono, quanto do 

carbono equivalente (   ). Este comportamento ocorre principalmente devido ao incremento no 

teor de carbono e, em menor grau, dos demais elementos, o que contribui significativamente 

para o aumento do nível de resistência mecânica do material. A comparação entre as duas 

situações mostra que a análise do parâmetro   em função do     apresenta uma menor 

dispersão dos pontos, o que pode ser comprovado pelo valor de R2 obtido para cada condição, 

isto acontece pelo fato do carbono equivalente levar em consideração não só a atuação do 

carbono nas propriedades mecânicas, mas também do manganês e do silício que não 

apresentam valores constantes para todos os lotes.  

A Figura 24 apresenta uma correlação entre o coeficiente de encruamento ( ) e o 

percentual de carbono e carbono equivalente para as oito amostras analisadas. 

 

  

 

Figura 24: Gráficos da relação entre coeficiente de encruamento ( ) com o %C e    . 
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O coeficiente de encruamento ( ) é considerado uma característica de grande 

importância, pois ele fornece a medida da capacidade ou da habilidade do material poder 

distribuir a deformação uniformemente. (13) Assim como na Figura 23, a correlação entre o 

coeficiente de encruamento e o carbono equivalente apresenta uma tendência de aumento 

simultâneo, com menor grau de dispersão do que quando relacionado apenas ao percentual de 

carbono. Quanto maior o carbono equivalente, dando destaque para a atuação do carbono, 

melhores serão as propriedades mecânicas do material quando submetido a um processo de 

conformação.  

Considerando a influência do coeficiente de encruamento na região de deformação 

plástica uniforme, a Figura 25 expõe a razão entre o limite de resistência (LR) e de 

escoamento (LE) dos materiais versus a variação deste coeficiente. 

 

 

 

Figura 25: Gráfico da variação da razão LR/LE com o aumento do coeficiente de encruamento 

( ). 

 
Considerando aços para construção civil, a relação LR/LE tem um papel fundamental 

para garantia da segurança na sua aplicação. Se o limite de resistência for muito próximo ao de 

escoamento, o material metálico tende a uma fratura frágil, o que não é desejado neste tipo de 

aplicação, onde as cargas aplicadas podem ser variáveis.  A curva tensão x deformação real 

apresenta, desde o patamar de escoamento até a tensão máxima, uma região de deformações 

plásticas uniforme. Neste sentido, o comportamento que pode ser visualizado na Figura 25 

indica que, quando se aumenta o coeficiente de encruamento, eleva-se paralelamente a 

relação LR/LE. Portanto, quanto maior a região de deformações plásticas uniforme, maior será 

a razão LR/LE, pois a distância entre estes dois pontos é maior. Pode-se notar ainda na Figura 
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25 um ponto, no canto superior direito, com alto valor para LR/LE. Isto se deve ao fato de que o 

lote (lote 8) referente à este ponto possui altos teores de carbono, manganês e silício, o que 

contribuiu para o aumento da resistência mecânica e, consequentemente, para o aumento do 

coeficiente de resistência ( ). 

 

5.3 Curvas de Escoamento Após Sucessivas Deformações 

 
O método de construção das curvas de escoamento apresentados na Seção 5.2 tem 

como fator negativo que o grau de deformação é relativamente pequeno (      a      ). 

(19) O método por sucessivas deformações se mostra como uma alternativa e é muito utilizado 

para obtenção da curva de escoamento de barras ou arames trefilados. 

A Figura 26 apresenta um comparativo entre o método após sucessivas deformações e 

o método utilizado na Seção 5.2 para o lote 2. 

 

  

 

 

Figura 26: Gráficos das curvas de escoamento para o lote 2 a partir de (a) ensaio de 

tração, (b) após sucessivas deformações e (c) combinação das anteriores. 

 

A partir da Figura 26, considerando-se         (Equação 2, com diâmetro inicial 7,00 

e final 6,00mm) , foram estimados os valores de limite de escoamento pela lei de Ludwik - 

a b 

c 
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Hollomon (Equação 5) para os diferentes métodos de obtenção de curva de escoamento, os 

valores se encontram na Tabela 9. 

 

Tabela 9: Valores de limite de escoamento estimados para deformação de         por 

diferentes métodos de obtenção da curva de escoamento. 

 
a [Mpa] b [Mpa] c [Mpa] 

Lote 2 697,93 706,07 707,28 

 

A Tabela 9 mostra que ambos os resultados atenderiam a estimava mínima para o 

limite de escoamento (600MPa). Os valores para b são mais altos do que a, isto acontece por 

se tratar de métodos que levam regiões de deformações diferentes em consideração. Para o 

caso a são regiões de pequenas deformações, que não ultrapassam valores de      . Para b 

são consideradas as deformações mais altas, reais do processo. O gráfico c foi plotado com o 

intuito de se fazer uma combinação entre os dois métodos. As diferenças encontradas nas 

equações são normais justamente pelo fato de serem regiões diferentes, além disso, para os 

gráficos do caso b existe ainda a influência do atrito no processo de deformação. 

No caso de grandes deformações os resultados de b e c são melhores, pois no caso a 

as deformações são muito baixas. A combinação entre as duas curvas obtidas por métodos 

diferentes apresentou bons resultados por oferecer uma curva abrangendo toda a faixa de 

deformações, ou seja, um método foi complementar ao outro. 

 
5.4 Análise Dimensional 

 
Os resultados de análise dimensional realizados em amostras do fio-máquina de 

entrada e após cada passe da laminação a frio possibilitaram a avaliação do real grau de 

redução conferida ao diâmetro do fio e são apresentados nas Tabelas 10 e 11. O lote 2 foi o 

primeiro a ser testado. 

 

Tabela 10: Análise dimensional por passe para o Lote 2. 
 

LOTE 2 ∅ mín. (mm) ∅ máx. (mm) ∅ méd. (mm) 

FM* 7.1 7.31 7.21 

1º passe 6.61 6.92 6.77 

2º passe 6.16 6.28 6.22 

3º passe 5.94 6.08 6.01 
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Tabela 11: Análise dimensional por passe para o Lote 1. 
 

LOTE 1 ∅ mín. (mm) ∅ máx. (mm) ∅ méd. (mm) 

FM* 7.09 7.17 7.13 

1º passe 7.01 7.15 7.08 

2º passe 6.28 6.30 6.29 

3º passe 6.03 6.10 6.07 

 

A partir dos dados extraídos das Tabelas 10 e 11 e da Equação 1, foram calculadas as 

sequências de redução por passe para as duas situações testadas. Os resultados podem ser 

visualizados nas Tabelas 12 e 13. 

 

Tabela 12: Sequência de reduções por passe na laminação a frio do Lote 2. 

 

Lote 2 FM* 1º passe 2º passe 3º passe 

Bitola (mm) 7.21 6.77 6.22 6.01 

Redução de área (%) - 11.83 25.58 30.52 

 

Tabela 13: Sequência de reduções por passe na laminação a frio do Lote 1. 

 

Lote 1 FM* 1º passe 2º passe 3º passe 

Bitola (mm) 7.13 7.08 6.29 6.07 

Redução de área (%) - 1.4 22.17 27.52 

 

Comparando-se as Tabelas 12 e 13, vê-se que o fio-máquina do Lote 2 tem diâmetro 

médio maior que o do Lote 1, o que causou uma maior redução total de área.  

A redução imposta no primeiro passe de laminação a frio para o Lote 1 foi muito menor 

do que no Lote 2. Isto não ocorreu somente devido à diferença do diâmetro inicial do material 

de entrada, mas também por uma questão prática de alteração de regulagem da máquina: 

após a realização do primeiro teste, foi verificado que seria possível laminar a mesma bitola 

eliminando um passe de laminação. Então, buscou-se conferir no primeiro passe a menor 

redução possível, simulando a inexistência do primeiro cassete laminador. Cabe ressaltar que a 

retirada desse cassete não foi possível por questões técnicas da máquina.  
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5.5 Ensaios de Tração 

 

Para cada um dos dois lotes testados, 11 amostras foram ensaiadas para verificação 

das propriedades mecânicas finais alcançadas. Os resultados para todos os ensaios de tração 

estão apresentados nas Tabelas 14 e 15. 

 
Tabela 14: Resultados dos ensaios de tração para o Lote 1. 

 

LOTE 1 LR LE LR/LE Along. 

1.1 670.18 632.76 1.059 9.15 

1.2 676.19 624.53 1.083 10.03 

1.3 680.49 627.42 1.084 10.22 

1.4 667.7 621.37 1.074 9.23 

1.5 679.21 632.18 1.074 8.43 

1.6 672.26 614.04 1.095 10.58 

1.7 669.62 619.54 1.081 8.57 

1.8 671.46 605.7 1.108 11.12 

1.9 658.92 614.5 1.072 10.72 

1.10 679.46 634.21 1.071 10.86 

1.11 677.78 633.01 1.071 9.43 

MÉDIA 672.26 624.53 1.074 10.03 

DESV. PADRÃO 6.47 9.43 0.01 0.94 

 

Tabela 15: Resultados dos ensaios de tração para o Lote 2. 
 

LOTE 2 LR LE LR/LE Along. 

2.1 682.62 634.71 1.075 10.22 

2.2 680.94 642.02 1.061 9.23 

2.3 680.9 643.08 1.059 8.38 

2.4 666.17 624.75 1.066 9.32 

2.5 677.24 637.45 1.062 9.18 

2.6 685.58 641.44 1.069 8.95 

2.7 684.98 645.41 1.061 9.65 

2.8 695.62 654.45 1.063 8.13 

2.9 663.22 623.1 1.064 9.15 

2.1 676.76 633.76 1.068 9.57 

2.11 665.4 627.05 1.061 10.03 

MÉDIA 680.9 637.45 1.063 9.23 

DESV. PADRÃO 9.87 9.57 0.01 0.63 
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A partir da análise das Tabelas 14 e 15, constata-se primeiramente que ambos os lotes 

atenderam os requisitos para os limites de escoamento e resistência exigidos por norma 

(Tabela 1).  

As amostras do Lote 1 (Tabela 14) apresentaram valores inferiores de limite de 

resistência e escoamento e superiores para valores de alongamento. O Lote 1 possuía 

percentual de carbono e carbono equivalente menores que o Lote 2. Por esta razão, tais 

resultados já eram esperados. A relação LR/LE condiz com o resultado esperado, pois o valor 

do coeficiente de encruamento para o Lote 1 (Tabela 8) é maior, o que significa que a região 

de deformação plástica uniforme também é, o que é um fator importante tanto para 

conformação, quanto para a aplicação do produto final. O fato de o Lote 1 ter um valor mais 

alto para o coeficiente de encruamento pode estar relacionado com alguma diferença na sua 

microestrutura, já que apresenta percentual de carbono e carbono equivalente menor. 

De posse dos valores médios de tensão de escoamento obtidos a partir dos ensaios de 

tração dos lotes testados (Tabelas 14 e 15), pode-se agora compará-los aos valores de tensão 

de escoamento estimados na Seção 5.2 (Tabela 16).  

 

Tabela 16: Comparação entre o valor do limite de escoamento estimado e a média obtida das 

amostras testadas. 

 

  
Tensão de Escoamento 

Estimada [Mpa] 
Tensão de Escoamento 

Média [Mpa] 
Erro [%] 

Lote 1 690.31 624.53 9.53 

Lote 2 697.93 637.45 8.66 
 

O erro de aproximadamente 9% apresentado pela Tabela 16 é aceitável levando em 

consideração que o processo produtivo possui parâmetros variáveis. 

 

6. CONCLUSÕES 

 

O principal objetivo deste trabalho foi realizar um estudo para diminuição do grau de 

redução por passe na laminação a frio de um fio de aço baixo carbono (CA-60 6,00mm). O fio-

máquina empregado na entrada do processo, que antes tinha diâmetro de 8,00mm, foi 

substituído por um de diâmetro 7,00mm. A partir da avaliação dos resultados obtidos por 

ensaios de tração conclui-se que os requisitos mínimos exigidos por norma, em relação às 

propriedades mecânicas, foram atendidos. Entretanto, não existe uma boa margem de 

segurança que compense a variabilidade do processo.  
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As curvas de escoamento construídas com o intuito de estimar o limite de escoamento 

que o produto final poderia alcançar com o grau de deformação que o novo fio-máquina de 

entrada receberia, quando reduzido de 7,00 para 6,00mm, mostraram a possibilidade de se 

realizar o teste com sucesso. Os valores teóricos, com base nas curvas de escoamento, 

apresentaram um erro de aproximadamente 9% em relação aos resultados obtidos nos ensaios 

de tração. Isto indica que o método teórico empregado pode ser utilizado como uma estimativa 

da tensão de escoamento neste tipo de processo de conformação. Levando em consideração 

que o processo produtivo possui parâmetros variáveis, o erro em torno de 9% é aceitável. A 

comparação realizada entre o método após sucessivas deformações e o método utilizando os 

dados do ensaio de tração para obtenção das curvas mostrou uma boa combinação entre os 

dois, e o erro para estimativa foi aproximadamente o mesmo que o obtido apenas pelos dados 

do ensaio de tração, mas com uma área de deformações mais abrangente. 

Outras curvas de escoamento foram construídas para avaliar o comportamento de 

diferentes lotes de aço 1015, com variadas composições químicas. Neste quesito, os 

resultados se mostraram condizentes com a literatura: houve aumento do coeficiente de 

encruamento e do coeficiente de resistência com o crescimento do percentual de carbono e do 

carbono equivalente. Considerando estas relações, as análises com o carbono equivalente 

apresentaram, nos dois casos, menor dispersão. Além disso, a variação do coeficiente de 

encruamento com a relação LR/LE mostrou que ambos os parâmetros crescem paralelamente, 

o que beneficia a aplicação do produto final. 

 

7. SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

 
Com base nos resultados obtidos neste trabalho, abaixo estão algumas sugestões para 

trabalhos futuros: 

 

 Estudar a influência do resfriamento não homogêneo nos pontos de contato entre 

as espiras do fio-máquina nas propriedades mecânicas do mesmo; 

 Variar parâmetros do processo de laminação a frio e estudar o comportamento do 

material de saída, possibilitando um maior conhecimento sobre eles; 

 Eliminar um dos passes de laminação a frio para produção do fio de aço estudado 

no presente trabalho; 

 Verificar se a avaliação das propriedades mecânicas em função do carbono 

equivalente funcionaria bem também para outros aços desta classe de materiais. 
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