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Resumo: Este trabalho apresenta os ensaios 

preliminares de prova de conceito para determinação 

experimental de propriedades ortotrópicas de aços API 

5L X80. Para tal, foram ensaiados corpos de prova de 

tração do plano e da espessura de chapas, ensaios, estes, 

suportados por análise de imagens e simulações de 

elementos finitos, o que propiciou a obtenção das curvas 

tensão-deformação verdadeiras até a ruptura. Por fim, os 

testes comprovaram a validade da metodologia proposta 

e o suporte às pesquisas futuras. 

 

1. Introdução e objetivos 
Acidentes envolvendo explosões de gasodutos são 

catastróficos em sua essência, tornando-se ainda mais 

graves quando ocorrem próximos a centros 

populacionais, podendo então resultar em perdas 

humanas. Frente a esse problema, a busca por materiais 

mais resistentes é contínua, visando sempre o aumento 

da tenacidade à fratura a fim de obter um material capaz 

de absorver mais energia e dissipá-la por meio de 

deformação plástica [1], postergando assim o colapso 

localizado que eventualmente dispararia um processo de 

propagação de trinca, o qual poderia se estender por 

centenas ou até milhares de metros até sua parada (crack 

arrest). Logo, o completo entendimento do 

comportamento destes aços e suas propriedades, é de 

fundamental importância para a previsão de falhas, bem 

como para o desenvolvimento destes materiais. 

Motivado por estes fatores, o trabalho atual utilizou 

chapas de aço aplicáveis a gasodutos (classe API 5L 

X80) e já estudadas anteriormente por este autor. 

Entretanto, no presente trabalho, foram retirados corpos 

de prova de tração do plano (0°, 45° e 90° em relação ao 

sentido de laminação), além da espessura, cuja 

tecnologia foi desenvolvida pelo autor anteriormente 

[2]. O objetivo central foi confrontar as propriedades do 

plano com as da espessura (Figura 1), calibrando um 

modelo ortotrópico do referido material. Para tanto, 

seguiram-se os procedimentos definidos na norma 

ASTM E8/E8M [3], além da utilização de métodos de 

análise de imagens e simulações de elementos finitos 

para suportar a obtenção das curvas tensão-deformação 

verdadeiras. 

 

 
Figura 1 – Corpos de prova do plano e da espessura (Z). 

 

2. Metodologia 
Inicialmente, com o objetivo de aproveitar o material 

disponível da melhor forma, elaborou-se uma 

distribuição adequada dos corpos de prova de tração nas 

chapas disponíveis, como pode-se observar na Figura 2. 

Além disso, incluíram-se também espécimes para ensaio 

de impacto Charpy e para Drop Weight Tear Test 

(DWTT), prevendo suas utilizações em pesquisas 

futuras do autor em nível de mestrado. Vale ressaltar que 

executar racionalmente esta etapa é de fundamental 

importância, já que o material era proveniente de dutos 

reais que sofreram explosão, logo, eram limitados em 

quantidade. 

 

 
Figura 2 – Distribuição das amostras (dimensões em mm). 

 

Desta forma, a sequência de fabricação para os 

corpos de prova de tração planares foram:  

a) corte em jato d’água; 

b) usinagem em torno convencional para obtenção 

de blank cilíndrico; 

c) usinagem em torno CNC para conferir a 

geometria final. 

Para a fabricação dos corpos de prova da direção da 

espessura, seguiram-se os passos apresentados na Figura 

3 (após o corte em jato d’água), complementados por 

soldagem a laser. Por fim, as geometrias definitivas 

podem ser observadas na Figura 4. 

 

  
Figura 3 – Processos de fabricação dos CP's da direção Z. 
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Figura 4 – Corpos de prova da (a) espessura e (b) planar. 

 

No que diz respeito às análises numéricas, foram 

realizadas simulações refinadas não lineares de 

elementos finitos, envolvendo o modelo de dano 

Gurson-Tvergaard-Needleman (GTN) [4], o qual 

descreve o micromecanismo de fratura dúctil em 

materiais metálicos, por meio da técnica de célula 

computacional proposta por [5]. Todavia, por motivos 

de objetividade, ambos os modelos não serão discutidos 

com maior profundidade neste artigo, podendo o leitor 

consultar as obras referenciadas acima ou o trabalho 

precursor do autor [2].  

Por fim, ensaios para prova de conceito foram 

conduzidos na máquina universal de ensaios MTS do 

laboratório de materiais do Centro Universitário FEI, 

com o auxílio de duas câmeras fotográficas de alta 

resolução (uma frontal e outra lateral) para captação da 

evolução das deformações e estricção nos corpos de 

prova (Figura 5). As fotos obtidas foram, 

posteriormente, tratadas em uma rotina de Matlab que, 

de forma resumida, analisou imagem a imagem e 

retornou os valores do raio da menor seção transversal 

do espécime (a) e raios característicos da estricção (R), 

permitindo a aplicação da correção de Bridgman 

(obtenção do fator k, Equação 1) [6] e, 

consequentemente, das curvas tensão-deformação 

verdadeiras até a ruptura. 

 

 
Figura 5 – (a) Preparação da máquina de ensaios para 

adequada captação de imagens, e (b,c) CP’s em ensaio. 
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3. Resultados 
Os testes realizados resultaram nas curvas das 

Figuras 6 e 7, respectivamente para a espessura (Z) e 

para o plano (a 90° em relação a laminação), sendo que 

as propriedades obtidas pela câmera frontal e lateral 

resultaram em curvas coincidentes, no caso do aço 

estudado. 

 
Figura 6 – Curvas tensão-deformação da direção Z. 

 

 
Figura 7 – Curvas tensão-deformação a 90° em relação ao 

sentido de laminação. 

 

4. Conclusões 
Os ensaios realizados permitiram concluir que, a 

técnica de análise de imagens empregada com base em 

duas câmeras ortogonais é adequada para correção por 

triaxialidade das curvas tensão-deformação até a 

ruptura. Além disso, a rotina em Matlab mostrou-se uma 

ferramenta muito ágil para o tratamento dos dados. 

Por outro lado, embora a técnica esteja validada, o 

trabalho terá sequência com a replicação estatística das 

amostras3 e a calibração completa de um modelo 

ortotrópico. 

De qualquer maneira, o presente trabalho 

disponibiliza e valida uma técnica para ensaio de tração 

em quaisquer direções de aços aplicáveis a gasodutos, o 

que favorece as pesquisas na área. 

 

5. Referências 
 

[1]  N. E. Dowling, “Mechanical behavior of materials: engineering 

methods for deformation, fracture, and fatigue,” 3° ed., Nova 

Jersey, Prentice Hall, 2007, pp. 101-134. 

[2]  L. N. G. d. Silva, “Desenvolvimento de metodologia para 

confecção e ensaio de amostas extraídas da espessura de chapas 

grossas - parte 1: ensaios de tração,” S. B. do Campo, 2016. 

[3]  ASTM, ASTM E8/E8M: Standard Test Methods for Tension 

Testing of Metallic, West Conshohocken: ASTM Int., 2016.  

[4]  V. Tvergaard e A. Needleman, “Analysis of a cup-cone fracture 
in a round tensile bar,” Acta Metall, vol. 3, pp. 157-169, 1984.  

[5]  J. Faleskog, X. Gao e C. F. Shih, “Cell model for nonlinear 

fracture analysis - I. Micromechanics calibration,” International 
Journal of Fracture, pp. 355-373, 1998.  

[6]  P. W. Bridgman, Studies in large plastic flow and fracture, 1ª 

ed., New York: McGraw-Hill Book Company, 1952.  

 

Agradecimentos 
À FEI pela bolsa PBIC4, equipamentos e aos recursos humanos. 

À CBMM pelos recursos materiais. Ao orientador Prof. Dr. Gustavo 

H. B. Donato. 

 
3Ao leitor, é importante ressaltar que os demais ensaios estão em 
andamento. 
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(a)

(b)

(a)

(b) (c)

Câmeras

Iluminação

0

200

400

600

800

1000

1200

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

T
e
n

s
ã
o
 (

M
P

a
)

Deformação verdadeira

Engenharia

Verdadeira

Verdadeira

(Bridgman)API 5L X80 - Z

0

200

400

600

800

1000

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

T
e
n

s
ã
o
 (

M
P

a
)

Deformação verdadeira

Engenharia

Verdadeira

Verdadeira

(Bridgman)API 5L X80 - 90°


