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RESUMO 

São abordados aspectos do desenvolvimento de chapas gros
sas para aplicação cm plataforma» marítimas, usinas nucleares , 
h id re lé t r i cas , vasos de pressão, equipamentos pesados, tubos , 
e tc . Trata-se de mater iais com caracterlsticas^especiais, t a i s 
como, du t i l idade no sentido da espessura, tração e choque apôs 
alivio de tensões, choque apôs envelhecimento, choque a baixas 
temperaturay,^garantia de ultra-som, baixos níveis de enxofre , 
desgascijf lcação a vácuo, e t c , desenvolvidos pela USIMINAS nos 
últimos anos. 

ABSTRACT 

Some aspects of t.»e development of plate for applications 
in off-shore platforms, hydroelectric and nuclear industry,pres 
sure vessels, heavy equipment and llneplpe, have been discussed*. 
Alao dealt with are materials with special characteristics such 
as through-thickness ductility, tensile and impact properties 
after stress relief and ageing heat treatments, low temperature 
impact properties together with guaranteed ultrasonic quality 
that have been developed by USIMINAS in recent years. 

/ 
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1. INTRODUÇÃO 

A indústria siderúrgica anindial tem apresentado» nos Glti 
mos anos» um notável desenvolvimento da qualidade de seus produ 
tos, suprindo um mercado de crescentes exigencies de desempenho 
na aplicação. 

Neste contexto» destaca-se de modo especial o setor de cha 
pas grossas» com uma gama expressiva de produtos nobres» desti
nados notadamente â utilização nos segmentos vinculados â gera
ção de energia. 

A USIMINAS, inserida em um programa de enobrecimento da 
linha de produtos e substituição de importação de laminados pia 
nos de aço» desenvolveu expressivo esforço para atender o merca 
do de chapas para plataformas marítimas» usinas hidrelétricas 7 
nucleares» gasodutos» oleodutos» etc. 

Esta atuação permite distinguir o Brasil no mercado mun
dial de chapas grossas, produsindo uma extensa gama' de produtos 
para aplicações especiais. 

2. ENOBRECIMENTO DA QUALIDADE DE CHAPAS GROSSAS 

O enobrecimento da qualidade de chapas grossas na USIMI -
NAS_se processou através da atuação emjliversos aspectos de pro 
dução e controle» envolvendo capacitação humana e de equipamen
tos. Dentre os fatores tecnológicos» cumpre ressaltar a dessul-
furagão» desgaselflcação a v&cuo, controle^da morfologia de in
clusões» laminação controlada e normalização. 

2.1. Composição Química 

A composição química de^um aço def 'ne, basicamente, o de
sempenho das propriedades mecânicas. A ,/rodução de chapas gros
sas para aplicações especiais requer a utilização de elementos 
de liga» tais como niõbio e van&dlo» níveis baixos de enxofre e 
de carbono equivalente. 

Considerando-se que o Brasil possui as maiores reservas 
de nlõblo existentes no mundo, tem-se desenvolvido na USIMINAS» 
estudos visando a substituição do vanádio pelo niõbio, o que 
representa inclusive economia de divisas. Os resultados obtidos 
(1) indicaram que ocorreram sensíveis aumentos nos valores^ de 
escoamento, resistência e resiliência, com um pequeno decrésci
mo no alongamento. A influência dos níveis de carbono equlvalen 
te e enxofre (2) nos resultados do ensaio de choque foi expres
siva. Deve-se destacar também que menores valores de carbono e-
guivalente implicam em melhores condições de soldagem. 

2.2. Desgaselflcação a Vacuo 

A influência do tratamento de desgaselflcação a vacuo (3) 
se destaca principalmente na desidrogenaçao, redução de inclu
sões e controle de composição química» dccresccndo de modo ex
pressivo a recusa em ultra-som» aprimorando a performance nos 
ensaios de estricção» impacto, etc» permitindo também a produ
ção de chapas a um custo menor. A figura 1 (2) apresenta a in
fluência da desgaselflcação a vãcuo na desidrogenação» reportan 
do resultados da USIMINAS, nos mesmos níveis 'Ias usinas de Dur-
gapur (ASP) e llirohata (NSC). 
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FIG, 1 - INFLUÊNCIA DOS TEORES INICIAIS DE HIDROGÊNIO 
NA TAXA DE DESIDROGENAÇJKO (PROCESSO RH) (2). 

A figura 2 mostra a influência do tratamento no aumento 
do aprovação em ultra-som, em função da espessura, verificando* 
se um acréscimo médio da ordem de 8,6% nos resultados positivos 
do referido ensaio (2). 

2,;5, Controle da MotfoJogla de Inclusões 

A literatura (4) reporta que a forma de inclusões, esge -
cialmente sulfeto de manganês, torna-se esférica com a adição 
de cálcio ou magnésio, o que contribui também para a isotropia 
do material. 

A figura 3 (5) apresenta a influência da adição de globu-
llzantes nos valores de redução de área, para o ensaio de tra
ção no sentido da espessura. 

2*4. Laminação Controlada 

Na fabricação -*e chapas grossas, os parâmetros de lamina
ção, da mesma forma que a composição química, passaram a ser u-
tilizados como fatores metalúrgicos, dando origem ao desenvolva 
nento da técnica de laminação controlada. "" 

Com a laminação controlada é possível obter altos valores 
de limite de escoamento e resistência, além de garantir uma óti 
rvt tenacidade^ mesmo com carbono equivalente mais restrito,atra 
vês da obtenção de uma estrutura fina e regular, com endureci -
mento provocado pela precipitação de carbonates ou carbo-nitre-
tos de vanádlo, niâbio. etc. 

Nas figuras 4 o 5, ê apresentada a influência de lamina -
çao controlada nos resultados das propriedades mecânicas (7),pa 
rj um aço com a seguinte composição químicai ~ 
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FIG. 3 - INFLUENCIA DA ADIÇÃO DE GLOBULIZANTE NA 
REDUÇÃO DB MBA (HAS) NO ENSAIO DE TRA-
CÃO NA DXREÇJtO DA ESPESSURA ( 5 ) . 
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Tor 

C - 0,141 p « 0,017% 
Mn - 1,41% S » 0,017% 
61 - 0,32% Al - 0,082% 

Mb - 0,024% 

3. APLICAÇÕES ESPECIAIS 

3.1. Plataformas Marítima» 

A construção de plataformas off-shore (6) em estruturas 
tubulares de aço promoveu a participação da USIMINAS no esforço 
da PETROBRAS, fornecendo a matéria prima para a plataforma de 
Garoupa, a primeira a ser implantada na Bacia de Campos, de a -
cordo com a norma DIN-17100-RRST-S2-3N com requisitos especiais» 

Posteriormente, face a novas exigências tecnológicas, de
finiu-se com a PETROBRAS uma especificação especial da qualida
de NTU-SAR-50-BN, aprovada pelas entidades inspetores Loyds Re
gister e Bureau Veritas, para aplicação em estruturas do nodu -
los. 

Em 1981, apôs um trabalho conjunto desenvolvido pela PE
TROBRAS com as empresas construtoras de plataformas, fabrican -
tes de equipamentos e usinas siderúrgicas, foi padronizada a 
Norma PETROBRAS N-1678, de Desembro/81, a ser adotada para os a 
ços destinados a plataformas marítimas• ~ 

A tabela 1 apresenta, resumidamente, a participação da u-
SIMINAS, em termos de qualidades,no mercado de plataformas. 

Tabela 1 - Participação da USIMINAS - Plataformas Marítimas 

USIMINAS 
PERÍODO 

1977/78 

1979/81 

1982 

QUALIDADE 

DIN RRST-52-3N 
c/ requisitos 
especiais 

STU-SAR-50-BN 

RRST-42-3N 

B6-4360-50DN 
(tipo II) 

DIN-RRST-44-3N 
(tipo I) 

APLICAÇÃO 

Módulos e Jaquetas 

(exceto nós) 

Módulos 

Diversas 

Jaquetas, 
(inclusive nós) 

módulos 

Estrutura de 
módulos, etc j 

Atualmente, a USIMINAS está fornecendo chapas grossas,nas 
qualidades BS-4360-50-DN e DIN-RRST-44-3N, para» 

- construção da 11 plataformas de água rasa no Nordeste , 
ã CEC, SKTAL o ARAÚJO, com demanda prevista de 7,000 to 
neladas; 

- construção da plataforma PAS-11, no Pari, ã PETROBRAS , 
num total de 11,000 toneladas. 

Alem destes fornecimentos, admite- /« a construção de mais 
quatro plataformas da Igua profunda, descortinando para a VS1H1 
MAS um mercado potencial de cerca de 100.000 toneladas. 
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As características principais doa aços destinados a plata 
formas, abrangeu, alcn das especificadas por normas internado^ 
na 1st 

- carbono equivalente máximo de 0,45%) 
- resistência ao impacto, com energia mínima (media de 
três corpos de prova) conforme mostrado na figura 6(6), 
em função do limite de escoamento, a temperaturas esta
belecidas em função das de projeto, espessura do mate
rial e tipo de aço (tabela 2)t 

LIMITE DE ESCOAMENTO (N/mm*i 

FIG. 6 - VALORES DE ENKRCIA REQUERIDOS PARA 0 
ENSAIO DK CHOQUE EM MATERIAL DE PLA
TAFORMAS MARÍTIMAS (6). 

Tabela 2 - Temperaturas do Ensaio de Choque (6) 

ESPESSURA 
(mm) 

• < 12,5 

12,5 < e < 25,5 

25,5 < e < 50,0 

e > 50,0 

AÇO TIPO I 
(°C) 

TP 
TP 

T p - 2 0 

T p - 4 0 

AÇO TIPO II 
(°C) 

TP 
T p - 20 

T p - 40 

T_ - 40 
P 

T • • 10°C (norte/nordeste) 

0 °C (sul/sudeste) 

dutllidadc na direção da espessura, garantindo o valor 
medio mínimo (seis corpos de prova) de redução de área 
na direção h de 25%; 



- ensaio de ultra-som, garantido segundo as normas ASTíl-A 
435, SEL-072/77t classe 3» tabelas 1 e 2 e BS-5996-LC4ES 
e LC3E, em função do tipo do aço. 

3.2. Usinas Hidrelétricas 

A USIHINAS ten participado do esforço de expansão do se
tor hidrelétrico através do fornecimento de aços de alta resis
tência para condutos forçados (NTÜ-SAR-50-BN) e de chapas gros
sas para hidrogeradores com boa dutllidade na direção da espes
sura (RRST-44-3-Z-25N e RRST-52-3-X-25N), com excelentes resul
tados de aplicação nos consumidores finais. A produção destes a 
ços esta hoje padronizada até a espessura de 15,0mm, com garan
tia de ultra-som, e, em casos especiais, a USIMINAS garante o 
fornecimento até a espessura de lOOmra. 

O material fornecido para condutos forçados» num total su
perior a 4.000 toneladas em 1980 • 1981, é produzido com: 

- carbono máximo de 0,18ti 
- ensaio charpy, em corpo de prova transversal, a -20°C , 
garantindo valores médios (três corpos de prova) mini -
mos de 42,5 J/cm / 

* ensaio charpy, em corpo de prova transversal, deformado 
a frio em 5% e revenido a 250°C durante trinta minutos, 
a +20 C, garantindo valores médios mínimos de 44 J/cm ; 

- tamanho de grão ferrttico ASTM 6 e mais fino; 
- ultra-som conforme norma SEI» 072/77, classe 3, tabelas 
1 e 2. 

O material fornecido para hJdrogeradores, com tração no 
sentido da espessura, ê produzido com garantia do valores míni
mos do redução de área (RAZ) de 25%, além de ultra-som conforme 
a norma SEL 072/77, classe 3, tabelas 1 o 2. A fl'jura 7 (5) a-
presenta resultados obtidos na USIMINAS, em função do teor de 
enxofre e tipo de processamento. 
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EtfXOFft£C%t 
PIC. 7 - INFLUÊNCIA DO ENXOFRE NA REDUÇÃO DE ARRA 

(VALORES MÉDIOS), NO ENSAIO DE TRAÇÃO NA 
DIREÇÃO DA ESPESSURA ( 5 ) . 

h$£tt DESGASEinCAÇAO 
£-D£$6AS£tFfCAÇÃ0 
3-0eS6ASEIF.+GL0BULIZANTZ 
4-N. S, CJ9J 
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3.3. Vasos de Pressão 

A USXMXNAS ê fabricante tradicional de aços para aplica -
ção em caldeiras e vasos de pressão, notadamente das qualidades 
ASTM-A-515 e 516» em seus diversos graus* A partir de 1982, a U 
SIHINAS esta produzindo chapas grossas para aplicação em vasos* 
de pressão, notadamente da qualidade ASTM-A-516-70N, com garan
tia de carbono máximo de 0,261 e_propriedades mecânicas, inclu
sive choque, apôs alivio de tensões, para diversos clientes,den 
tro de uma expectativa de fornecimento de 3.000 toneladas anu -
ais* 

Além destas qualidades, a USIMINAS produz também, para a-
plicação em vasos de pressão, os aços ASTM-A-204, ASTH-A-588 , 
etc* 

3.4. Usinas Nucleares 

A USIMINAS esta qualificada e homologada pelo Instituto 
Brasileiro de Qualidade Nuclear para fabricar chapas grossas 
destinadas ã construção de usinas nucleares» 

Para obter esta homologação, a usina promoveu a apresenta 
ção de documentação, cumprindo todas as normas regidas pelo Si£ 
tema de Garantia de Qualidade, eujos^itens básicos foram: "~ 

- responsabilidades e atribuições de todos os setores en
volvidos no processo_de fabricação; 

- cumprimento dos padrões de fabricação pré-estabelecidos; 
- controle dos ensaios mecânicos e inspeção do material; 
- controle dos Instrumentos de medição e de ensaios fIsi-

c o c * 
- arquivo de documentos referentes à fabricação do mate -
rial. 

Até o momento a USIMINAS está autorizada a produzir os se 
gulntes tipos de aço: — 

a) WSTE-26 e WSTE-36, aplicados respectivamente em estru-
ras gerais e trocadores de calor, produzidos conforme 
a especificação N9 RE-L 1810 E/MTS-101.03 Rev. 3. As 
oxltjcncias básicas denta especificação são baixo teor 
de enxofre, amostragem rigorosa, impacto transversal 
mínimo de 31 Joules a 0 C e garantia de limite de es
coamento em temperatura elevada, que varia de 100 C a 
400°C. 

b) RST-37-2, RRST-37-3N e RRST-52-3N da norma DIN-17100 , 
revisada cm janeiro de 1980 e regidas pela especifica
ção^? RE-L 1810 E/MTS 101.04 Rev. 2, tendo em vista e 
xigcncla de requisitos especiais. Estes aços destinam-
se a aplicação em estruturas gerais. 

A fabricação e liberação de todos estes tipos de aço es
tão sujeitas a uma forma dê Inspeção que depende do requisito 
de categoria, especificada na compra do materiálT 

3.5. Tubos \ 

0 desenvolvimento tecnológico para a fabricação de tubos 
para gasodutos e oleodutos conduziu a USIMINAS a produção de a-
ÇOB de alta qualidade com Iaminação controlada, técnica obriga
toriamente utilizada para obter elevadas resistência e tenaeida 
de, " 

Os aços da norma API devem apresentar as seguintes carac-



terlsticas básicas, para obter bom desempenho na aplicação fi -
nalt 

a) as propriedades mecânicas obtidas em chapas grossas de 
vem ser superiores aos^valores especificados pela nor
ma API, uma vez que apôs conformação de chapa há uma 
deterioração das características mecânicas do aço, cau 
sada pelo fenômeno chamado do efeito Bauschinger; 

b) o material deve apresentar boa tenacidade, garantindo 
a não ocorrência de fratura frágil, que pode ser obti
da mediante abaixamento do teor de enxofre e laminaçòo 
controlada; \ 

c) os aços devem apresentar boa soldabilidade e para isto 
o carbono equivalente e limitado normalmente entre ... 
0,40 e 0,431, calculado pela formular 

r v = r 4. M n .». Cr • Mo + V . Ni + CU 

Através^do controle de dureza do material, obtem-se pro -
priedades mecânicas adequadas na zona afetada pelo calor e no 
metal depositado. 

Alem disso, os aços da norma API estão sujeitos ã solici
tação de requisitos especiais, como por exemplo a realização 
dos ensaios H.I.C., S.S.C.C. e CO.D,, para garantir a aplica -
ção dos tubos em ambientes corrosivos. 

A linha de produtos da USIMINAS referente 5 norma API-5LX, 
abrange até o grau X-65, cujas características físicas e quími
cas médias estão apresentadas nas tabelas 3 e 4. 

Tabela 3 - Composição Química Básica 

ESPESSURA 
DE 

C11APA 
(mm) 

TlPICA 1 6 , 0 

ESPECI
FICAÇÃO 

API-5LX-X65 

COMPOSIÇÃO QUlMICA (%) 

C 

0 ,10 

< 
0726 

Mn 

1,53 

< 
1740 

Si 

0,29 

mt 

P 

0,023 

< 
0,040 

S 

0,010 

< 
0,050 

Al 

0,029 

-

Nb 

0,041 

> 
0,005 

V 

0,060 

> 
0,020 

CE 

0,37 

-



Tabela 4 - Propriedades Mecânicas de Chapa 

ESPESSURA 
CS 

CHAPA 
(nua) 

TlPICA 16,0 

ESPECIFICAÇÃO 
API-SLX-X65 

ENSAIO CE TRAÇÃO 

LE 

(H/mm2) 

532 

> 
448 

LR 

<N/mm2) 

601 

> 
5§1 

AL 

36,0 

> 
2175 

LE 
13? 

C. 88 

< 
0790 

ENSAIO DE IMPACTO 
(ENTALHE EM V) 

ENERGIA 
ABSORVIDA 

-2(Â: 
68 

TEMPERATURA 
TRANSIÇÃO 
(50% FRATURA 

DUCTIL) 

-80°C 

D.W.T.T. 

AREA COM 
FRATURA 
DUCTIL 
(-20°C) 

100% 

TEMPERATURA 
TRANSIÇÃO 
(50% FRATURA 
DUCTIL) 

-40°C 

-
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4. CONCLUSÕES 

O desenvolvimento promovido na USIMINAS, direcionado para 
o enobrecimenio da linha de produtos de chapas grossas,com ple
no atendimento das exigências de qualidade, permite suprir os 
mercados de aço para: 

- plataformas marítimas) 
- usinas hidrelétricas; 
- usinas nucleares; 
- vasos de pressão; ) 
- gasodutos e oleodutos. /' 
A capacitação tecnológica da USIMINAS, destacando nossa 

siderurgia no mercado mundial de chapas grossas para aplicações 
especiais, permite assegurar o desenvolvimento da indústria de 
base nacional, gerando economia de divisas. 
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RESUMO 

A COSIPA vem desenvolvendo materiais de baixa liga e a£ 
a resistência laminados a quente para atender a norma bras! 
ciru ABNT-EB 593 Pll-LNE-38 para aplicações em longarinas c 
ravessas. 

A industria automobilística vem manifestando grande in 
eresse por essa classe de materiais, gor permitir a montagem 
!e estruturas mais leves com o mesmo nível de segurança. 

O presente trabalho mostra a evolução do desenvolvimento 
le aços micro!igados na COSIPA, analisando a influência dos e 
craentos microljgantes nesse desenvolvimento ~" 

ABSTRACT 

COSIPA has development hot-rolled high-strenght low-alloy 
materiais in order to follow the Brazilian standard ABNT-EB 
W5 PII-I.NE-38 for applications at stringers and crossbeams. 

The automobile industry has been showing a great interest 
in this kind of material,'s'incc it allows lighter assembly 
obeying the same safety levels. 

This work shows the evolution of the microalloy steel at 
('PSIPA, analyzing the influence of the microalloing elements 
in this development. 


