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Resumo 

 

O processo de trefilação a frio é muito utilizado para a obtenção de diversos produtos 

industriais, sendo utilizado como matéria prima para indústrias de implementos 

agrícolas e rodoviários, autopeças, máquinas e equipamentos entre outras. Nessas 

aplicações são exigidas boas propriedades mecânicas aliadas a um bom acabamento 

superficial, para que os produtos trefilados a frio sejam altamente competitivos.  

Durante a trefilação de barras ocorre uma redução da seção transversal do material, 

pela sua passagem através de uma matriz de seção cônica denominada fieira e por 

consequência, resulta na redistribuição da massa ao longo de seu comprimento e no 

aumento do encruamento. Comumente, em função das variáveis deste processo, são 

geradas tensões residuais no material, resultando no empenamento das barras. 

Dessa forma se faz necessária a aplicação de um processo subsequente de 

endireitamento/desempeno, que pode alterar o diâmetro final das barras trefiladas 

para limites acima da tolerância dimensional especificada para os produtos 

fabricados. Neste projeto, foi avaliada a variação dimensional (particularmente do 

diâmetro) das barras trefiladas durante o processo de desempeno por rolos cruzados. 

Verificou-se que o diâmetro de barras de aço de baixo e alto teor de C aumentou, 

assim como a fração de perlita, o que explica também o aumento nos valores de 

dureza observados nas amostras após o processo de endireitamento. Foi observado 

que o aumento no diâmetro é diretamente proporcional ao teor de C dos aços.  

 

Palavras-chaves: Trefilação de barras; Desempeno; Variação dimensional; Aço-

carbono.  
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Abstract 

 

The cold drawing process is widely used to obtain various industrial products, being 

used as raw material for several sectors as agricultural and road implements, 

automotive, machinery and equipment industries, among others. In these applications, 

mechanical properties combined with surface finishing quality  are required, in order 

to make cold drawn products highly competitive. 

During the drawing of bars, a reduction in the cross section of the material occurs, 

through its  passage by a die of conical section called spinneret and consequently, it 

results in the redistribution of the mass along its length and increased hardening. 

Commonly, as a function of the variables in this process, residual stresses are 

generated in the material, resulting in warping of the bars. Thus, it is necessary to 

apply a subsequent straightening process, which can change the final diameter of the 

drawn bars to limits above the tolerances required by the product. In this project, the 

dimensional variation (particularly the diameter) of the drawn bars was evaluated 

during the cross roll straightening process. It was found that the diameter of the steel 

bars increased, being more evident as the C content increases. Furthermore,  the 

fraction of perlite was also increased, which explains the increase of hardness 

observed in the samples after the cross roll straightening process.  

Keyworks: Drawing bars; Straightening; Dimensional variation; Carbon steel 
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1. Introdução 

 

 

 As empresas num cenário global estão buscando constantemente a excelência 

operacional através da melhoria contínua de seus processos, para aumentar a sua 

competitividade. Consequentemente, ter o domínio dos processos de sua cadeia de 

produção e suas variáveis é primordial para que haja uma estabilização operacional, 

para identificar desperdícios, reduzir custos e promover a melhoria dos processos. 

Dessa forma um controle deficiente das variáveis de processo que influenciam nas 

características especificadas pelo cliente, podem gerar custos relacionados a não 

conformidades como: retrabalhos, atrasos na entrega, sucateamento de produtos e 

reclamações de clientes pelo não atendimento à especificação. [1] 

 A fabricação das barras de aço por trefilação é composta por um conjunto de 

processos, mostrados esquematicamente na Figura 1. Na trefilação a frio, a 

deformação plástica não uniforme leva à formação de tensões residuais no produto. 

Textura morfológica e cristalográfica, resultante do alongamento dos grãos na direção 

da trefilação e de uma reorientação preferencial, causa anisotropia no material. Essa 

anisotropia, também chamada de fibramento mecânico, faz com que a tensão de 

escoamento seja inferior na direção perpendicular à extrusão e maior no sentido 

longitudinal [1].  

O efeito combinado de tensões residuais e textura pode acarretar em 

empenamento da barra trefilada, manifestado na forma de distorções longitudinais ou 

desvios de retilineidade. Se estes desvios estiverem acima dos limites tolerados, 

operações subsequentes de endireitamento devem ser introduzidas na cadeia de 

processo, como mostrado na Figura 1. Essas operações de endireitamento não 

podem alterar outras características do produto, como acabamento superficial, 

geometria e dimensões das barras, entre outros.  
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Figura 1: Exemplo de uma rota de fabricação de barras de aço. 

 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

 

 A experiência de “chão de fábrica” tem mostrado que, durante as operações 

de desempenho, pode haver uma variação no diâmetro das barras previamente 

trefiladas, e dependendo da magnitude desta variação, os limites de tolerância 

dimensional podem ser ultrapassados. Apesar dessa experiência relatada, não 

existem na literatura estudos sistemáticos visando a comprovação deste fenômeno e 

seus impactos no ambiente de produção. Com base neste cenário, este projeto se 

propôs a analisar a variação no diâmetro de barras circulares trefiladas de aços de 

alto e baixo teor de carbono (ATC e BTC, respectivamente), após a etapa de 

endireitamento realizada pelo processo conhecido como cross roll straightening. Para 

a análise desse fenômeno, a etapa inicial consistiu em mapear sistematicamente o 

diâmetro final das barras endireitadas, comparando-o com os valores de antes do 

processo de endireitamento. Posteriormente, uma busca na literatura, juntamente 

com alguns ensaios de caracterização dos materiais (análise microestrutural e 

medidas de dureza) foram realizados a fim de formular hipóteses que possam explicar 

os mecanismos envolvidos, lançando as bases para trabalhos futuros que visem um 

controle pleno deste fenômeno.   
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2. Objetivos e justificativas 

 

O objetivo geral deste projeto é o de comprovar a ocorrência de variação 

dimensional (particularmente do diâmetro) de barras de aço ATC e BTC trefiladas a 

frio, durante a etapa de endireitamento pelo processo de cross roll straightening, 

buscando compreender os mecanismos envolvidos neste fenômeno. 

 

Objetivos específicos: 

 

- Mapear a ocorrência da variação no diâmetro de barras de aços ATC e BTC 

trefiladas, após o processo de endireitamento pelo processo de cross roll 

straightening; 

- Avaliação da microestrutura e dureza destes aços, antes e após os processos 

de trefilação e de endireitamento; 

 

3. Revisão da Literatura 

3.1 Aço ATC e BTC 

 

 Os aços ao carbono, com teores de até 1% em peso de C, são os materiais 

mais utilizados em projetos de engenharia, devido às suas características mecânicas, 

baixo custo e facilidade de conformação e soldagem. Estes podem ser classificados 

conforme a quantidade de carbono existente em sua composição, sendo agrupados 

como de baixo (BTC), médio e alto teor de carbono (ATC) [2]. Além dessa 

classificação pode-se também classificar os aços em eutetóides (teores de carbono 

de 0,76% C), hipoeutetóides (teores de carbono variando entre 0,02 e 0,76% C) e 

hipereutetóides (teores de carbono variando entre 0,76% e 2,14% C), como mostrado 

no diagrama Fe-C da Figura 2 [3]. Existem diferenças marcantes na microestrutura 

destas três classes de aços, relativas aos tipos e quantidades dos seus 

microconstituintes presentes: basicamente ferrita, cementita e perlita. 
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Figura 2: Classificação dos aços e ferros fundidos segundo o diagrama Fe-C (%Composição de C x 
Temperatura °C). 

 

 Fonte: Adaptado de BRUNATTO [3] 

 

Os aços com baixo teor de carbono apresentam até 0,25% em peso de carbono 

na sua composição. O aço 1012 (Figura 3a) é um exemplo típico desta classe de 

aços, apresentando em sua microestrutura pequenos pontos mais escuros de perlita 

dispersos em uma fase ferrítica clara e mais abundante, quando observada por 

microscopia óptica. Já os aços de médio teor apresentam entre 0,3 a 0,4% em peso 

de carbono (Figura 3b), e consequentemente uma maior fração volumétrica de perlita. 

Por fim tem-se os aços de alto teor que possuem composição entre 0,45 a 0,95% em 

peso de carbono (Figura 3c), como o aço 1045, onde a alta concentração de perlita 

dificulta a visualização da ferrita ou cementita pró-eutetóides, dependendo se o aço é 

hipo ou hiper-eutetóide [2]. 
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Figura 3: Microestrutura dos aços-carbono com concentrações de 0,1% C (a), 0,4% C (b) e 0,8% C 
(c). 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

Fonte: VOORT [4] 

 

 Quando os aços, ATC e BTC são resfriados lentamente, o maior tempo para a 

difusão do carbono leva à formação de perlita grossa (com lamelas mais espessas) 

em temperaturas abaixo da temperatura eutetóide. Sob taxas de resfriamento 

maiores, ao contrário, forma-se a perlita fina [5]. Isto pode ser verificado a partir dos 

diagramas de tempo-temperatura-transformação mostrados na Figura 4. Rodrigues 

de Barros [6] verificou experimentalmente esta tendência em barras de diferentes 

diâmetros demonstrou que em condições de resfriamento lento (ar natural) ocorre um 

aumento de 32 nm no espaçamento lamelar perlítico para cada 1 mm de aumento no 

diâmetro nominal da barra. Já para a taxa de resfriamento rápido (ar forçado) o 

aumento foi de 7 nm para cada 1 mm de aumento de barra. Isto se deve ao fato de 

que o aumento no diâmetro das barras para uma mesma condição de resfriamento 

contribui para a diminuição da taxa de retirada de calor do material. 
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Figura 4: Curvas de resfriamento moderada e lenta em um diagrama TTT de uma liga de aço 
eutetóide. 

 

Fonte: CALLISTER [5] 

  

3.2 Trefilação 

 

 3.2.1 Conceito 

 

 Dentre os processos de conformação mecânica, a trefilação tem importante 

papel na confecção de arames, barras cilíndricas e tubulares, que geralmente são 

trabalhadas a frio [7]. No processo de trefilação, um fio-máquina ou barra laminada 

ou extrudada passa por uma fieira com diâmetro menor que o do material de partida, 

acarretando na diminuição do diâmetro da secção transversal e aumento do 

comprimento por efeito de deformação plástica.  

O fio-máquina é puxado para o interior da fieira, sendo que este esforço trativo 

resulta em forças compressivas indiretas impostas pela fieira na superfície do 

material, reduzindo assim a tensão de escoamento segundo o critério de von Mises 

[8]. A Figura 5 apresenta um esquema simplificado do processo de trefilação de 

barras. 
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Figura 5: Esquema simplificado do processo de trefilação de barras. 

 

Fonte: DIETER [8].  

  

 Pode-se observar na Figura 5 que a barra com um determinado diâmetro passa 

pela matriz e sofre uma diminuição da sua seção transversal. Essa passagem ocorre 

pela aplicação de uma força de tração imposta pelo cabeçote de tração ligado a barra 

por uma garra. Como já mencionado, dois esforços se manifestam no material durante 

o processo:  tensões compressivas (σr) na direção radial da zona de trabalho 

(compressão das paredes), e tensões trativas (σT) que puxam o material 

longitudinalmente através da fieira (eixo X). Um terceiro esforço cisalhantes (𝞽) se 

origina a partir do atrito do material com a fieira na zona de trabalho, resultando em 

uma deformação heterogênea ao longo do diâmetro da barra (Figura 6). [7] 

 

 

Figura 6: Esquema das tensões durante a trefilação. 

 

 

Fonte: SOUZA [7].  

 

 A ocorrência de deformação heterogênea ao longo do diâmetro da barra 

trefilada, decorrente do trabalho redundante, pode ser vista esquematicamente na 
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Figura 7. Elementos de volume próximos à superfície sofrem uma deformação 

cisalhante adicional em relação aos elementos de volume no centro da barra, que 

sofrem deformação apenas por esforços de tração e de compressão. O trabalho 

redundante é diretamente proporcional ao semi-ângulo de trabalho da fieira. [7] 

As deformações heterogêneas são as grandes responsáveis pela ocorrência 

do empenamento das barras durante a trefilação [9], levando à necessidade de uma 

etapa adicional de desempeno ou endireitamento no ciclo de produção das barras. 

 

Figura 7: Esquema das tensões durante a trefilação. 

 

Fonte: SOUZA [7]. 

 3.2.2 Fieira 

  

 A fieira pode ser dividida em 4 regiões (Figura 8), sendo estas a região de 

entrada (1), região de redução (2), região de calibração (3 ou Hc) e região de saída 

(4). Pode-se notar na região de entrada o ângulo β, que é responsável pelo contato 

do lubrificante com a barra e pela condução da barra. Já o ângulo α, localizado na 

região de redução, representa o início da deformação plástica do material, distribuindo 

as tensões de compressão sobre ele. Com objetivo de tentar diminuir o atrito, utiliza-

se um lubrificante apropriado, o que corrobora para a diminuição da temperatura 

(isolante térmico) [10]. 
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Figura 8: Esquema lateral em corte de uma fieira de trefilação. 

 

Fonte: DIETER [10]. 

 

Nesta etapa do processo mecânico de trefilação, a fieira pode ter vários 

diâmetros e formas, o que depende das especificações do produto final. O material 

mais utilizado na confecção de fieiras é o carboneto de tungstênio, devido às 

características como elevada dureza e resistência ao desgaste [11].  

 

3.3 Endireitamento de barras trefiladas 

 

 O endireitamento de barras trefiladas pode ser realizado por diversas formas, 

dentre elas, os processos: straightening of railway rails e cross roll straightening. O 

processo straightening of railway rails, conhecido também como endireitamento por 

rolos alternados ou endireitamento por seis rolos, é comumente utilizado em 

processos que envolvem barras de menor diâmetro, como na produção de arame. Os 

rolos são posicionados em linha em relação à linha central da barra trefilada (Figura 

9) [12].  
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Figura 9: Endireitamento com rolos alternados. 

   
Fonte: Adaptado de MUTRUX [12]. 

 

Já o processo de cross roll straightening, conhecido também como 

endireitamento com rolo duplo ou polimento e endireitamento por rolos cruzados 

(PERC), utiliza um equipamento formado por dois rolos cruzados, um côncavo e um 

convexo. Por este método, a barra trefilada a ser endireitada passa entre estes dois 

rolos giratórios, o que induz um movimento giratório na barra em torno do seu eixo 

principal, como mostrado na Figura 10. Para que a barra sofra flexão pura é 

necessário que a distância entre os rolos seja maior que o diâmetro da barra [12].   

 

Figura 10: Endireitamento com rolos cruzados (PERC). 

 
Fonte: Adaptado de MUTRUX [12]. 

 

 Nas Figuras 11 e 12 pode-se observar esquematicamente a deformação 

plástica imposta na barra, sendo representada como um dos três pontos de flexão 

progredindo ao longo de uma hélice. Este modelo de flexão em três pontos 

representado pela Figura 11 mostra a extensão de flexão L sendo determinada pelo 



23 

 

 

ângulo de inclinação do rolo superior, e a deflexão (𝛿𝒸) da barra redonda dependendo 

da quantidade de elevação do rolo inferior (folga do rolo no centro do tambor do rolo). 

Supondo, para fácil modelagem, que a folga entre os rolos é igual ao diâmetro da 

barra redonda, esta causa maior dobramento. Já na Figura 12 são representados a 

taxa de deformação plástica (área tracejada), o sistema de coordenadas para o 

cálculo da deformação plástica, a razão 𝜂 (razão entre a região de deformação 

plástica e a área da seção transversal da barra redonda), a distribuição de tensão 𝜎z 

e o momento fletor M [13].  

 

Figura 11: Modelagem de flexão em 3 pontos. 

 

 

Figura 12: Taxa de deformação. 

 

Fonte: Adaptado de KATOA [13] 
 

 

Para controlar a flexão nesse processo, varia-se o ângulo α entre os rolos 

superior e inferior e a direção longitudinal da barra (tipicamente entre 10°a 24°) 

(Figura 13), de forma que quanto menor o ângulo α, maior será o momento fletor, o 
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que torna o processo de desempeno mais fácil pois a barra irá rotacionar mais e 

avançar menos. Por conseguinte, o ângulo α ideal é o que resulta numa maior 

eficiência no endireitamento para uma velocidade de rotação factível, o que 

atualmente é feito de modo empírico [12]. Estudos demostraram que ângulos em 

torno de 16º ou menos resultam em tensões residuais compressivas nas 

proximidades da superfície das barras, enquanto ângulos em torno de 18º ou mais 

resultam em tensões residuais trativas [14]. Tem sido observado ainda [16] que 

tensões residuais compressivas na superfície, que são benéficas para o aumento da 

vida em serviço de componentes fabricados a partir das barras, podem acarretar num 

aumento do diâmetro nominal durante a etapa de endireitamento.  

 

Figura 13: Ângulo α entre a barra e os rolos. 

 
Fonte: MUTRUX [12].   

 

 

Outro parâmetro utilizado no processo de desempeno por rolo duplo é a 

pressão de compressão entre os rolos, controlada pela distância entre eles (gap para 

a passagem da barra) e pela rigidez do equipamento. Assim, quanto maior for a 

pressão entre os rolos, maior será a tensão e o grau de polimento da barra, o que 

pode auxiliar no acabamento final do produto, dependendo da qualidade superficial 

dos rolos (presença de riscos e nível de rugosidades) [11]. 

 

 Dessa forma, as deformações causadas pelo processo PERC induzem 

tensões residuais compressivas na superfície da barra, podendo mudar totalmente o 

perfil das tensões residuais induzidas nas barras durante o processo de trefilação 

[16]. De fato, é a redistribuição das tensões internas que permite o sucesso da etapa 

de desempeno (endireitamento). Além da finalidade de desempenar as barras, o 

processo PERC está presente na etapa final da produção das barras com o intuito 

de promover o polimento superficial, melhorando o aspecto superficial das barras.  
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 Um estudo realizado por Rafael Menezes Nunes [17], retratou as causas de 

distorções da forma de barras cilíndricas e uma rota de fabricação que envolvia 

trefilação combinada e tratamento térmico de têmpera por indução em um aço 1045. 

Nesse estudo após a trefilação havia o processo de endireitamento e polimento por 

rolos cruzados (PERC), onde foi constatado uma mudança no diâmetro e no 

comportamento de tensões residuais. As tensões residuais trativas da barra trefilada 

foram alteradas após o processo de PERC para um comportamento compressivo e 

o diâmetro aumentou em relação a barra trefilada, como é mostrado no diagrama da 

Figura 14. 

 

 

Figura 14: Diagrama da variação das tensões residuais e do diâmetro para os processos de 
trefilação, PERC, alívio de tensões e têmpera por indução. 

 

Fonte: NUNES [17]. 
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3.4 Estimativa dos níveis de tensão residual por medidas de dureza 

 

 

 Como já mostrado no tópico anterior, há variações nas tensões residuais 

durante as etapas de fabricação das barras de aço. Tem sido observado que a 

natureza das tensões residuais presentes no material pode causar variações 

perceptíveis num ensaio de dureza [18], pelo menos de maneira qualitativa. No caso 

de tensões residuais superficiais compressivas, a penetração do identador será mais 

difícil, resultando num maior valor de dureza. O contrário é esperado se as tensões 

residuais superficiais forem trativas. A Figura 15 mostra uma curva obtida a partir de 

um ensaio de dureza Vickers, com Pmáx sendo a força máxima aplicada no ensaio e 

hmáx a profundidade máxima atingida pela ponta do identador. No gráfico vê-se uma 

curva, que representa o corpo de prova livre de tensões residuais. Já as curvas 

tracejadas representam o comportamento de um material contendo tensões residuais 

trativas e compressivas. A partir destes resultados, os autores comprovam a relação 

entre o sinal da tensão residual (+/trativo ou -/compressivo) e um maior ou menor 

valor de dureza obtido. [19]  

 

Figura 15: Curva do ensaio de dureza Vickers (Força P x Profundidade h). 

 

Fonte: SURESH [20]. 



27 

 

 

4. Materiais e Métodos  

 

4.1 Materiais  

 

 Neste presente trabalho, os materiais utilizados foram barras de aço SAE 1012, 

1020 e 1045 com diferentes diâmetros, além do ácido nítrico. 

 

4.2 Métodos  

 

Em primeiro lugar foram feitas medições sistemáticas do diâmetro das barras 

utilizando um micrômetro, após a trefilação e após a operação de desempeno 

(PERC). Para isso, traçaram-se 2 eixos ortogonais entre si no plano correspondente 

à seção transversal das barras. Posteriormente, o diâmetro das barras foi medido ao 

longo destes dois eixos, resultando em valores medidos em duas direções 

perpendiculares entre si, conforme mostrado no esquema da Figura 16. Este 

procedimento minimiza erros provenientes de uma eventual ovalização das barras. 

 

 

Figura 16: Esquema para medição do diâmetro nas barras. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

  

A Figura 17 mostra as etapas de medição do diâmetro das barras ao longo do 

processo. Os parâmetros utilizados no processo de desempeno foram diferentes para 

as barras dos 3 aços: para o aço 1045, o ângulo entre os rolos superior e inferior com 
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a barra foi de (em módulo) 16,62° e 16,48°, respectivamente, com uma pressão entre 

os rolos em 20 bar e velocidade de endireitamento a 50 m/min (velocidade da 

passagem da barra através dos rolos). Já para os aços 1020 e 1012 foram utilizados 

ângulos entre o rolo superior e inferior e as barras (em módulo) de 16,42° e 16,41°, 

respectivamente, para uma mesma pressão entre rolos (20 bar). Nesse caso, a 

velocidade de endireitamento foi de 55 m/min 

Figura 17: Pontos de retirada das amostras para caracterização dimensional. 

 

 Fonte: Elaboração própria. 

 

Após as medições de diâmetro, foram feitas as medições de dureza Rockwell 

nas amostras de aço 1020 (Rockwell B) e 1045 (Rockwell C). Para isso, amostras 

foram cortadas a partir das barras (antes e depois do processo PERC), a 

aproximadamente 150 mm a partir da ponta de cada barra em uma seção de meia 

lua. As medidas de dureza foram realizadas na seção transversal das amostras em 

três regiões distantes da borda: no núcleo (a 11 mm), no meio raio (a 7 mm) e na 

periferia (a 3 mm), conforme mostrado no esquema da Figura 18. Essas posições 

foram estabelecidas respeitando-se a distância recomendada entre as diversas 

identações e a distância das bordas da amostra. Para cada distância, foram 

realizadas 5 medidas, descartando-se o maior e o menor valor obtidos.  

 

Figura 18: Esquema para medição da dureza nas barras. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Caracterização microestrutural foi feita em amostras retiradas da seção 

transversal das barras, após preparação metalográfica convencional. Foram 

avaliadas a presença e distribuição de microinclusões (conforme ASTM E45 [21]), e 

após ataque em Nital 3% (HNO₃) com álcool etílico absoluto 97% (C₂H₆O), foram 

observadas as fases presentes (microconstituintes), seus tamanhos e frações 

percentuais. Para isso, foram adotad'os procedimentos recomendados nas   normas 

ASTM E3 [22], E407 [23], e E883 [24], sendo então analisadas as fases ferrita e 

perlita, bem como seus respectivos tamanhos e frações de área relativas. As 

amostras foram observadas no Microscópio Óptico XJP-6A com o Software 

analisador de imagens digimet plus. Algumas amostras foram também observadas 

em um Microscópio Eletrônico de Varredura FEI-Inspect S50. 

5. Resultados e Discussões 

  

5.1 Medidas do diâmetro das barras 

 

 Os resultados aqui apresentados foram analisados e discutidos com base nos 

diferentes aços analisados. As medidas de variação no diâmetro foram realizadas 

dentro de uma amostragem de 8 barras. A Tabela 1 mostra as diferentes medidas 

feitas perpendicularmente em relação à seção transversal das amostras (vide Figura 

16), sendo denominadas como medida horizontal (h) e vertical (v). Não foram 

observadas variações significativas nos valores de diâmetro ao longo de todo o 

comprimento das barras. Pode-se observar que não há ovalização das barras após 

os processos de trefilação e de PERC.  
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Tabela 1: Medições dos diâmetros das barras de aço 1045, 1020 e 1012. 

   

Fonte: Elaboração própria. 

 A Tabela 2 consolida os dados de medição dos diâmetros, na forma de valores 

médios e desvios-padrão. Pode-se observar claramente que em todos os casos, o 

diâmetro médio das barras aumenta após o processo de desempeno, sendo que esse 

aumento é maior quanto maior o teor de C no aço: 0,4% para o aço 1045, 0,2% para 

o aço 1020 e 0,09% para o aço 1012. Embora essas variações sejam pequenas, 

variações absolutas da ordem de 0,13, 0,07 e 0,03 mm para estes 3 aços, elas podem 

extrapolar as tolerâncias dimensionais especificadas para alguns produtos.  

Tabela 2: Média e desvio padrão dos diâmetros das barras de aço 1045, 1020 e 1012. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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5.2 Microestrutura, Micro Inclusões e Tamanho dos Microconstituintes   

 

 As análises microestruturais realizadas nas barras dos aços 1020 e 1045 antes 

e após a etapa de endireitamento são mostradas nas Figuras 19 a 22. Nestas 

micrografias pode-se observar as fases perlita (escura) e ferrita (clara), características 

de aços de médio e de baixo teor de carbono. Pode-se observar também nestas 

micrografias que não há variação significativa no tamanho destas fases durante o 

processo PERC. Entretanto, a fração relativa entre as fases sofreu mudanças 

significativas conforme observado na Tabela 3. Inicialmente, a fração de perlita de 

34% e 68% para os aços 1020 (Figura 23) e 1045 (Figura 24), respectivamente, já 

era superior aos valores esperados para uma condição de equilíbrio (30 e 53%, 

respectivamente), sobretudo para o aço 1045. Após o processo de desempeno, a 

fração relativa da fase perlita aumentou em cerca de 18% para o aço 1020 e de 12% 

para o aço 1045. Essa variação na proporção de fases não deve ter origem térmica, 

pois a variação de temperatura nas barras ao longo do processo é muito pequena. 

Medidas de temperatura realizadas por sensores a laser indicam que na saída da 

trefilação a temperatura das barras é de cerca de 70oC, e as temperaturas de entrada 

e de saída do processo PERC são 58 e 62oC, respectivamente. Consequentemente, 

uma possível causa para essa alteração observada na proporção entre esses 

microconstituintes seriam as tensões às quais as barras são submetidas durante o 

processo PERC. Não foi encontrada na literatura uma correlação entre o aumento da 

fração de perlita e a variação do diâmetro de barras trefiladas.      
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Figura 19: Microestrutura do aço 1020 após 
trefilação. Ataque: Nital 3%. Microscopia 

óptica. 

 

 

Figura 20: Microestrutura do aço 1020 após 
endireitamento. Ataque: Nital 3%. Microscopia 

óptica . 

 

Figura 21: Microestrutura do aço 1045 após 
trefilação. Ataque: Nital 3%. Microscopia 

óptica. 

 

Figura 22: Microestrutura do aço 1045 após 
endireitamento. Ataque: Nital 3%. Microscopia 

óptica. 

 

 

 

Tabela 3: Composição de perlita e ferrita nas amostras. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 23: Gráfico da composição de perlita e ferrita nas amostras de aço 1020. 

 

Figura 24: Gráfico da composição de ferrita e perlita nas amostras de aço 1045. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 As Figuras 25 a 28 mostram as microinclusões presentes nas amostras dos 

aços 1020 e 1045, antes e após o processo PERC. Neste caso, o processo de 

endireitamento não causou variações significativas na forma e na distribuição destas 

microinclusões. Estas permanecem alinhadas com a direção de extrusão e estão em 

conformidade com a norma ASTM E45. 
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Figura 25: Micro inclusões do aço 1020 após 
trefilação. Ataque: Nital 3%. Microscopia óptica. 

 

 

 

Figura 26: Micro inclusões do aço 1020 após 
endireitamento. Ataque: Nital 3%. Microscopia 

óptica. 

 

 

 

Figura 27: Micro inclusões do aço 1045 após 
trefilação. Ataque: Nital 3%. Microscopia óptica. 

 

 

Figura 28: Micro inclusões do aço 1045 após 
endireitamento. Ataque: Nital 3%. Microscopia 

óptica. 

 

 

As Figuras 29 a 32 mostram as microestruturas analisadas por microscópio 

eletrônico de varredura (MEV) do aço 1045, antes e após processo de PERC. Essas 

figuras retratam o espaçamento entre as lamelas de perlita na borda e no centro das 

amostras. Como cada grão corta o plano da imagem em uma direção, dificultando a 

medição do espaçamento entre as lamelas, não foi possível realizar essa análise.   
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Figura 29: Microestrutura do aço 1045 após trefilação na 
borda da amostra. Ataque: Nital 3%. MEV. 

 

Figura 30: Microestrutura do aço 1045 após endireitamento na 
borda da amostra. Ataque: Nital 3%. MEV. 

 

Figura 31: Microestrutura do aço 1045 após trefilação no 
centro da amostra. Ataque: Nital 3%. MEV. 

 

Figura 32: Microestrutura do aço 1045 após endireitamento no 
centro da amostra. Ataque: Nital 3%. MEV. 
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5.3 Dureza 

 

 

 As medidas de dureza foram realizadas em amostras dos aços 1020 e 1045, 

antes e após o processo de endireitamento e os resultados estão reunidos na Tabela 

4. Para o aço 1045 foi utilizada a escala HRC. Esta mesma escala não resultou em 

valores válidos de dureza para o aço 1020, e neste caso a escala utilizada foi a HRB.  

Observa-se que para os dois aços, as medidas de dureza realizadas em 3 regiões ao 

longo da espessura da barra (periferia, meio raio e núcleo) não variam 

significativamente antes do processo PERC. Após o processo de endireitamento, os 

dois aços apresentam comportamentos distintos. O aço 1020 apresenta um aumento 

de dureza em todas as regiões, o que seria esperado a partir do aumento da fração 

de perlita, que é mais dura que a ferrita. Entretanto, o aumento da dureza na periferia 

é claramente menor do que nas demais regiões, o que pode ter relação com uma 

possível redistribuição das tensões residuais durante o processo PERC. O aço 1045, 

ao contrário, apresenta um aumento no valor da dureza apenas no núcleo, sendo que 

a meio raio o nível de dureza permanece o mesmo e na periferia a dureza cai. Neste 

caso, é provável o esperado aumento da dureza causado pelo aumento na fração de 

perlita durante o processo PERC seja contrabalançado por outros efeitos, como a 

própria redistribuição das tensões residuais nas proximidades da superfície, ou do 

efeito Bauschinger [8] causado pelas deformações opostas (flexões alternadas) que 

essa região sofre durante o processo PERC.     

 

Tabela 4: Média e desvio padrão das amostras de dureza dos aços 1020 e 1045. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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5.4 Discussão dos resultados 

 

A partir dos resultados obtidos e de dados presentes na literatura, um aumento 

no diâmetro das barras após o processo PERC pode ser associado à indução de 

tensões residuais compressivas nas proximidades da superfície das barras [6]. Este 

comportamento também é consistente quando se analisa a distribuição dos valores 

de dureza medidos, e sua associação com a natureza das tensões residuais trativas 

ou compressivas [20]. Entretanto, não foi encontrada na literatura uma relação entre 

o aumento da fração de perlita e o processo de desempeno, apenas uma possível 

variação no espaçamento interlamelar perlítico, bem como sua reorientação, em 

processos envolvendo deformação plástica [11]. Dessa forma, deve ser feito um 

estudo sistemático para a comprovação ou refutação (mais provável) da hipótese de 

que possa haver transformação de fase induzida pelo processo de desempeno por 

PERC.  

 

6. Conclusões 

 

A partir dos resultados obtidos neste trabalho, foi possível concluir que: 

-Barras trefiladas de aço 1012, 1020 e 1045, com diâmetros na faixa de 30 a 

36 mm sofrem um aumento no seu diâmetro, após submetidas ao processo de 

endireitamento por duplo rolo (PERC), nas condições de desempeno utilizadas 

(ângulos entre rolos e a barra entre 16 e 17º e pressão entre rolos de 20 bar). Esse 

aumento no diâmetro varia com o teor de carbono nos aços:  cerca de 0,4% para o 

aço 1045, 0,2% para o aço 1020 e 0,09% para o aço 1012.  

-O processo PERC resultou num aumento significativo e inesperado da fração 

de perlita das barras: cerca de 18% no caso do aço 1020 e de 12% no caso do aço 

1045. As razões para esta variação não foram identificadas, tampouco fenômenos 

correlatos na literatura. Também não foi encontrada na literatura uma correlação 

entre esse aumento com o aumento no diâmetro das barras. As demais 

características microestruturais como tamanho dos microconstituintes e forma, 
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tamanho e distribuição de inclusões não foram significativamente afetadas pelo 

processo PERC.  

-A variação na fração de perlita explicaria em parte as variações nos valores 

de dureza observados nas amostras após o processo PERC. Entretanto, outros 

fenômenos ligados à redistribuição de tensões residuais causada pelo processo 

PERC aparentemente afetam as medidas de dureza, e possivelmente também o 

diâmetro das barras.  

 

7. Sugestões para trabalhos futuros 

 

Com base nos resultados obtidos neste trabalho, são sugeridos estudos 

adicionais que levem às causas do aumento no diâmetro das barras trefiladas, após 

o processo de PERC. A variação da fração volumétrica dos microconstituintes é 

pouco provável, o que leva à necessidade de um estudo sistemático com forte base 

estatística para afastar o risco de medições equivocadas ou erros de amostragem.  

Uma possível correlação entre o espaçamento interlamelar perlítico (mais factível) e 

aumento no diâmetro das barras, reportada na literatura, também deve ser 

investigado mais profundamente. Finalmente, as evidências menos claras de 

redistribuição das tensões residuais e seu papel na variação do diâmetro das barras, 

podem ser investigadas mais profundamente. Portanto, como trabalhos futuros, 

sugerem-se especificamente: 

-Realizar um estudo sistemático do espaçamento interlamelar perlítico e da 

orientação das lamelas em barras antes e após o processo PERC; 

-Realizar um estudo sistemático da variação da fração dos microconstituintes 

(fração de perlita) antes e após o processo de desempeno, por região da barra: 

periferia, meio raio e núcleo; 

-Realizar um estudo sistemático no processo PERC, com variações nos 

parâmetros de desempeno (ângulos e pressão dos rolos) e sua correlação com a 

variação no diâmetro das barras; 
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-Realizar um estudo sistemático do perfil de tensões residuais nas barras 

trefiladas, e sua variação ao longo do processo PERC. 
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