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RESUMO 
 
 

A produção de petróleo e gás no Brasil e o consumo de derivados estão crescendo cada vez 
mais. Segundo o Plano Estratégico da Petrobrás, a perspectiva de crescimento do mercado de 
óleo e gás natural é de 21% ao ano até 2020. Para atender esta demanda, torna-se necessário 
que os novos gasodutos tenham maiores diâmetros e operem a pressões mais elevadas, 
resultando em um aumento na espessura dos tubos ou na aplicação de aços com maior 
resistência. Para isso, é preciso utilizar aços de maior resistência, que evitam o uso de 
espessuras muito elevadas e consequentemente, permitem a redução do peso, tempo de 
soldadem e dos custos. Quando o raio de curvamento é pequeno, torna-se necessário que o 
tubo seja curvado, através do processo de indução por alta freqüência. Este processo prevê um 
aquecimento localizado e resfriamento rápido da seção do tubo que está sendo curvada, o qual 
pode provocar alterações microestruturais significativas no aço e, consequentemente, 
alterações nas propriedades mecânicas. O aço de grau (X80), foi desenvolvido para ser 
utilizado no trecho reto, de forma que a composição química e a rota de fabricação utilizada 
não foram elaboradas com o objetivo de atender ao curvamento por indução. Esta situação é 
muito comum nas obras de dutos no Brasil, uma vez que a compra dos tubos é efetuada antes 
que se tenha o perfil detalhado do terreno. O curvamento de tubos por indução eletromagnética 
de alta frequência é um processo eficiente, de baixo custo, capaz de produzir curvas de 
altíssima qualidade e tem sido utilizado largamente em transporte de fluidos e gases em geral 
desde que foi desenvolvido no Japão. O método de aquecimento por indução eletromagnética 
consiste em fazer gerar um campo magnético pela passagem de uma corrente elétrica 
alternada de alta frequência, através de um anel (bobina) de cobre que envolve o tubo metálico 
sem tocá-lo. Pela indução eletromagnética aplicada ao tubo, uma corrente elétrica secundária 
nele é gerada. Esta corrente gerada é conhecida como corrente de Foucault, que por sua vez 
promove o aquecimento na seção do tubo por efeito Joule. Porém, a corrente parasita não 
compreende toda a espessura do tubo de forma uniforme, mas sim, concentra-se numa 
camada da superfície externa do tubo. No processo de curvamento por indução, uma das 
extremidades do tubo é empurrada por um carro impulsor a uma velocidade constante, 
enquanto a outra é fixada por um grampo em um braço giratório que aplica um momento fletor 
de modo a realizar uma deformação contínua. O curvamento ocorre no interior da bobina de 
indução, onde o tubo aquece rapidamente seguido pelo curvamento e, finalmente, resfriamento 
rápido por um jato de água ou ar forçado emitidos da própria bobina de indução, que cessa 
assim, o aquecimento e consequentemente, a deformação plástica. Após o curvamento, 
observou-se uma grande variação microestrutural entre a parte reta e as regiões curvadas, 
resultando em uma curva com limite de escoamento inferior ao requerido por norma e uma 
redução significativa na temperatura de transição, indicando um aumento de tenacidade. O 
resfriamento com água realizado somente pelo lado externo do tubo, durante o curvamento, 
levou a formação de diferentes microestruturas ao longo da espessura. Todas as regiões 
estudadas foram caracterizadas por microscopia óptica e microscopia eletrônica de varredura 
(MEV). Após o curvamento, foi realizado um tratamento térmico, o qual resultou no aumento do 
limite de escoamento para valores acima do requerido por norma. Neste estudo busca-se 
avaliar a influência resultante do processo de curvamento a quente por indução e tratamento 
térmico na microestrutura e nas propriedades mecânicas do tubo API 5L X80 fabricado no 
Brasil. 


