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RESUMO 

Neste trabalho foi avaliada a influência do recozimento inicial sobre a evolução da 

estrutura e propriedades magnéticas durante o recozimento final dos aços de grão não 

orientado com 3,4%Si e 2,2%Si. Metades das amostras dos dois aços sofreram 

recozimento inicial e todas as amostras foram submetidas ao processo de recozimento 

final nas temperaturas de 540°C até 1100°C. Foram avaliadas as perdas magnéticas, a 

indução magnética e a permeabilidade magnética nas amostras finais, a microestrutura 

por microscopia óptica e a textura cristalográfica por difração de raios-X e EBSD 

(Electron Back-Scattering Diffraction). Os resultados mostram que o recozimento 

inicial não é favorável para as amostras com 3,4%Si, pois apresentam propriedades 

magnéticas piores que as amostras do mesmo aço que não foram submetidas ao 

recozimento inicial. Este fato está associado à maior razão entre as frações volumétricas 

das fibras η e γ na estrutura das amostras sem recozimento inicial após o recozimento 

final. Para o aço com 2,2%Si, os resultados mostram um efeito oposto, ou seja, as 

amostras submetidas ao recozimento inicial apresentam propriedades magnéticas 

melhores que aquelas que não foram recozidas, pois o aumento do tamanho de grão das 

amostras recozidas beneficiou a formação de bandas de cisalhamento e a nucleação de 

grãos com orientações da fibra η, o que melhorou as propriedades magnéticas (aumenta 

a permeabilidade e a indução magnética e reduz a perda magnética).  

 

Palavras chaves: Aço elétrico de grão não-orientado; Bandas de cisalhamento; Textura 

cristalográfica; Propriedades magnéticas, Recozimento inicial. 
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ABSTRACT 

 

The influence of the initial annealing on the structural evolution during the final 

annealing and magnetic properties was evaluated for non-oriented grain steels with 

3.4%Si and 2.2%Si. Half of the samples of both steels underwent initial annealing and 

all samples were submitted to final annealing process at temperatures from 540°C to 

1100°C. The loss, induction and magnetic permeability were measured in the final 

samples, the microstructure was assessed by optical microscopy and crystallographic 

texture by X-ray diffraction and EBSD (Electron Back-Scattering Diffraction). The 

results show that the initial annealing is not favorable for the samples with 3.4% Si, 

because they have worse magnetic properties than the samples of the same steel that 

were not submitted to the initial annealing. This fact is associated with a higher ratio of 

fiber volume fraction of η and γ in the structure of samples without the initial annealing 

after the final annealing. For the steel with 2.2%Si, the results show the opposite effect, 

in other words, samples submitted to initial annealing show better magnetic properties 

than those that have not been annealed, because the increasing of grain size in the 

annealed samples benefited the formation of shear bands and grains nucleation having 

orientations of η fiber, which improved the magnetic properties (increasing of magnetic 

permeability and reducing magnetic induction losses). 

Keywords: Non-oriented silicon steel; Shear bands; Texture; Magnetic properties, initial 

annealing. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 

O avanço da tecnologia para produção de aços elétricos auxilia na redução de gastos 

energéticos, o que corrobora com os princípios de sustentabilidade tão em vogue nos 

tempos atuais. Aliando-se a este contexto o conceito de economia, com isso há um 

crescente aumento nas pesquisas direcionadas a produzir materiais que possuem um 

maior rendimento energético e com menor custo.   

Os aços elétricos possuem uma ação fundamental na otimização do uso da energia, 

devido às suas propriedades magnéticas que melhoram a eficiência das máquinas 

elétricas. Eles são aplicados em núcleos de transformadores, geradores e motores 

elétricos e têm como principal função, amplificar o fluxo magnético aplicado 

(LANDGRAF, 2002). 

Os aços elétricos de grão não orientado (GNO) são utilizados com o objetivo de 

melhorar o rendimento energético de motores e geradores. O melhor desempenho destas 

máquinas está relacionado com a combinação do aumento da permeabilidade magnética 

e com a diminuição das perdas magnéticas que são influenciadas pela composição 

química bem como do processamento termomecânico. 

A presença do silício (Si) no aço aumenta sua resistividade elétrica e, 

consequentemente, reduz as perdas por correntes parasitas. Por outro lado, aumenta a 

dureza e reduz a ductilidade do material, o que dificulta sua trabalhabilidade a frio.  

Obter uma melhor textura cristalográfica é um dos principais fatores que favorece as 

propriedades e obter grãos com orientação de Goss (110)[001], que são nucleados em 

bandas de cisalhamento presentes na estrutura deformada oriundos de grãos com 

tamanho inicial maior, é um fator de grande interesse (LANDGRAF, 2003). 

Maioria dos resultados disponíveis na literatura indica que realizar o recozimento inicial 

favorece a obtenção características estruturais que melhoram as propriedades 

magnéticas dos aços elétricos. Porém, há poucos estudos que avaliam o comportamento 

do material ao longo dos processamento termomecânico, com e sem a execução do 

recozimento inicial.  
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Neste trabalho foi escolhida a etapa de recozimento inicial e final para analisar o seus 

efeitos sobre a estrutura e propriedades magnéticas de dois aços GNO com 3,4%Si e 

2,2%Si. Metades das amostras foram submetidas ao recozimento inicial em condições 

fixas e a outra metade não. 
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

Avaliar a influência do recozimento inicial sobre a evolução da textura cristalográfica e 

propriedades magnéticas durante o recozimento final de dois aços de grão não 

orientado, com 3,4%Si e com 2,2%Si, com espessuras de 1,7mm e 2,3mm 

respectivamente. 

2.2.  Objetivos específicos 

 Avaliar a influência do recozimento inicial sobre as propriedades magnéticas das 

amostras. 

 Avaliar a influência do recozimento inicial sobre a estrutura dos grãos: tamanho 

de grão e textura cristalográfica. 

 Correlacionar às propriedades magnéticas e a estrutura de grãos formada nas 

amostras com e sem recozimento inicial, em função da temperatura de 

recozimento final. 
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CAPÍTULO 3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Textura Cristalográfica 

Algumas das propriedades físicas de materiais cristalinos, como a condutividade elétrica 

e as propriedades magnéticas dependem da direção cristalográfica, ou seja, são 

anisotrópicas.  

Esta dependência com a direção cristalográfica é caracterizada pela textura 

cristalográfica como sendo uma orientação preferencial presente em um agregado 

policristalino. Em um material policristalino cada grão possui uma orientação 

cristalográfica diferente daquela apresentada por seus vizinhos. As texturas são 

desenvolvidas e evoluem em todos os estágios do processo de fabricação dos materiais, 

mas a textura final depende da composição química e dos processos termomecânicos 

aos quais os materiais são submetidos.   

A textura cristalográfica é extremamente importante, pois diversas propriedades do 

material são dependentes dela, tais como a resistividade elétrica permeabilidade 

magnética, condutividade elétrica, estampabilidade dentre outros (RANDLE, 2010). A 

orientação preferencial pode ser introduzida no material por diversos modos sendo que a 

deformação plástica é uma delas. 

Para materiais laminados, a orientação do grão é determinada pela figura de polo e pode 

ser representada pelas direções cristalográficas paralelas a duas ou três direções de 

referências definidas. A orientação preferencial é representada pelas direções escolhidas 

como sendo {hkl} <uvw> onde, o conjunto de planos {hkl} é paralelo ao plano de 

laminação e <uvw> é um conjunto de direções cristalográficas paralelas à direção de 

laminação (RAY, 1994). As orientações para cada sistema cristalino são, normalmente, 

representadas em gráficos (seções de φ2 constante do espaço de Bunge) nos quais os 

planos correspondem a linhas retas e as direções a pontos sobre as linhas, conforme se 

vê na figura 3.1. 
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Figura 3.1- Espaço de Euler, representação tridimensional 

A Função de Distribuição de Orientações Cristalinas (FDOC) aponta a frequência de 

ocorrência de (ou probabilidade de encontrar) determinadas orientações {hkl}<uvw> 

em uma amostra do material. Esta probabilidade, numa amostra sem textura, é igual à 

unidade (figura 3.2), probabilidades superiores a unidade denotam presença de 

orientações preferenciais ou textura cristalográfica. A orientação de um cristal é, neste 

caso, definida por três ângulos de Euler, os quais constituem três rotações consecutivas 

que, aplicadas aos eixos [100], [010] e [001] da célula cristalina, torna-os coincidentes 

com os eixos de direção de laminação (DL), direção transversal (DT) e direção normal 

(DN), respectivamente, da chapa ou da amostra do material (VIANA, 2001). 

 

Figura 3.2- Chapa com orientação dos cristais ao acaso (sem textura). 

Para aços elétricos laminados, normalmente representa-se a seção FDOC para  φ2=0
o
 e 

φ2=45
o
 e os quais possuem as orientações mais importantes do sistema cúbico de corpo 

centrado (figura 3.3). 

 



26 

 

  
(a) (b) 

 

Figura 3.3: a) Seção de φ2 = 0
o
 com as fibras clássicas do sistema cúbico;  b) Seção φ2 = 

45° com orientações importantes do Fe-Si com estrutura cúbica de corpo centrado. 

 

As principais orientações são as fibras γ, α e η e as componentes Goss e Cubo. A fibra γ 

ou fibra DN = {111}<uvw> tem suas componentes na direção [111] normal ao plano da 

chapa (componentes com as normais aos planos {111} paralelas à DN) e são observadas 

nas seções φ2 = 45° e Φ = 55°. Já a fibra α ou fibra DL = {hkl}<110>  possui 

componentes com a direção [110] paralela à direção de laminação e são observadas nas 

seções φ2 = 45° e φ1 = 0°. A fibra η possui a direção <100> paralela à direção de 

laminação e é observada nas seções φ2 = 0° e φ1 = 0°. A orientação de Goss (110)[001] 

possui o plano (110) paralelo à superfície da chapa e a direção [001] paralela à direção 

de laminação e está na posição Φ = φ1 = 90° e a componente Cubo (100)[010]: contém 

dois eixos <001> paralelos ao plano da chapa e está localizada na posição Φ = 0°; φ1 = 

45° (RAY, 1994).  

3.1.1 Análises de Textura Cristalográfica  

A análise da textura cristalográfica pode ser realizada por duas técnicas: o Electron 

Back Scatter Diffraction (EBSD) e por Difratometria de Raios-X (DR-X).  A 

representação pode ser avaliada de duas formas: análise por figuras de polo e pela 

análise da função de distribuição de orientação cristalina (FODC), porém, as figuras de 

polo fornecem informações incompletas e semiquantitativas, por representarem apenas 

os planos de difração {hkl}, já as FODC incluem informações sobre a distribuição das 

orientações dos cristais e a intensidade relativa de cada orientação presente.  
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3.1.1.1 Técnica de difração de elétrons retroespalhados EBSD (Electron Back Scatter 

Diffraction)  

É uma das principais técnicas de análise estrutural de materiais cristalinos. É oriunda da 

técnica por difração de elétrons, que permite a caracterização da orientação individual 

dos grãos em regiões relativamente pequenas da microestrutura. Os sistemas que captam 

e processam as linhas de Kikuchi, determinando a população de orientações individuais 

relacionadas com os detalhes da microestrutura, textura entre grãos e geometria do 

contorno de grão. Permite conhecer a orientação da rede cristalina com uma resolução 

espacial de até 50nm.  

Para a realização da análise, a amostra é inclinada a aproximadamente 70° com relação 

ao plano horizontal para diminuir o percurso dos elétrons e evitar a sua absorção. A 

interação dos elétrons do feixe com o reticulado cristalino da amostra causa a formação 

de cones de difração, que ao interceptarem uma tela de fósforo formam as linhas de 

Kikuchi. Uma câmera de TV é posicionada para capturar a imagem formada na tela de 

fósforo, conforme demonstrada na figura 3.4, (OlM Tutorial, 2000).  

 

Figura 3.4- Representação esquemática da geometria do sistema de difração de elétrons 

retroespalhados (OlM Tutorial, 2000) 

 

O sistema utiliza essa imagem como ponto de partida para a análise. A imagem passa, 

então, por um sistema de pré-processamento de sinal, visando à redução de ruído, a 

subtração do fundo incoerente ("background") e o aumento do contraste. Na figura 3.5 
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está ilustrado um padrão de difração na tela de fósforo (figura 3.5a), a subtração do 

fundo incoerente (figura 3.5b) e a imagem já processada (figura 3.5c). A partir dessa 

imagem, é feita a identificação do posicionamento das linhas com índices, como 

ilustrado na Figura 3.5 (d) e (e), ( OXFORD INSTRUMENTS). 

 

 

Figura 3.5- Indexação das orientações cristalográficas através dos padrões de Kikuchi: 

(a) padrão de difração do germânio (20 kV); (b) transformada de Hough do padrão; (c) 

pontos da transformada identificados por cores; (d) linhas correspondentes aos pontos 
encontrados sobre padrão original; (e) padrão de difração indexado.  

 

O índice de qualidade (IQ) é representado por uma escala de cinza atribuída a cada 

ponto: branco para o melhor e preto para o pior índice. O mapa em escala de cinza pode 

revelar problemas de coleta, bem como dar uma ideia da distorção da rede, revelando 

deformações: grãos recristalizados apresentam cor clara; grãos deformados cor escura. 

O mapa de orientação é construído de modo que somente os pontos com índice de 

confiança (CI)  > 0,1 participam. Estes pontos de coleta são coloridos de acordo com a 

orientação segundo um triângulo unitário de referência.  

Uma vez construído, o mapa de orientação permite rápida constatação da presença de 

textura e análise do desenvolvimento dos diversos tipos de textura nos materiais. É 

comum definir contornos de alto ângulo como aqueles cuja diferença de orientação 
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entre grãos seja superior a 15° e contornos de baixo ângulo, aqueles cuja diferença seja 

inferior a 15°. Como esta técnica permite definir contornos a partir da diferença de 

orientação, é possível visualizar contornos de grão de difícil ataque ou até mesmo 

contornos de subgrão, mediante escolha adequada do ângulo de desvio (SCHWARTZ, 

2000).  

 

3.1.1.2 Técnica por difração de Raios-X 

O método de difração de reios-X é muito útil quando se necessita de amostragem de 

uma grande quantidade de grãos, avaliando uma larga área da superfície da amostra. 

Este método de caracterização da textura é a representação através de figuras de polo, 

onde a difração de raios-x é utilizada para especificar os planos cristalográficos no 

espaço utilizando projeção estereográfica (ROE, 1965).  A figura de polo é uma 

projeção estereográfica que mostra a distribuição de polos, ou planos normais, de um 

plano cristalino específico, usando o eixo da amostra como eixo de referência. Por 

exemplo, em análise de amostras de aço, todas as direções no plano da chapa (direção 

de laminação) são projetadas como pontos na circunferência das figuras de polos, como 

ilustra a figura 3.6. A direção de laminação é usualmente situada no topo, e a direção 

transversal na direita da figura de polo. O centro do circulo corresponde a direção 

normal do plano da chapa, (SILVA, 2007). 

 

Figura 3.6- Posicionamento e movimentos da amostra na câmara de textura do aparelho 

de raios-X, para obtenção da figura de polo. 
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Para obedecer às condições de alinhamento entre os eixos da amostra, dos cristais e dos 

planos que obedecerão à condição de difração, devem ser admitidas rotações 

consecutivas dos cristais, conforme figura 3.7.  

 

Figura 3.7- Ângulos de Euler (φ1, Φ, φ2), conforme notação de Bunge, com as rotações 

para coincidir os eixos do cristal.  

 

Com o auxílio de cálculos matemáticos, as figuras de  polo incompletas, obtidas em um 

difratômetro de raios-X com goniômetro de textura cristalográfica, podem ser 

convertidas em figuras de polo completas. Esta conversão é mostrada na figura 3.8, na 

qual a intensidade relativa dos polos é representada por curvas de níveis (SILVA, 2007). 

 

Figura 3.8- (a) Figura de polo (110) incompleta; (b) Figura de polo (110) completa. 

3.2 Propriedades magnéticas 

As propriedades magnéticas dos materiais são consequência de momentos de dipolos 

magnéticos associados com os elétrons individuais, que se originam do momento orbital 
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de elétrons em torno do núcleo e do spin de elétron. Os materiais magnéticos podem ser 

classificados em cinco grupos: diamagnéticos, paramagnéticos, antiferromagnéticos, 

ferrimagnéticos e ferromagnéticos. O critério que permite esta classificação está 

relacionado com a grandeza susceptibilidade magnética χ. O seu valor é dado pelo 

quociente entre a magnetização de polarização magnética (M) e o campo magnético 

aplicado (H), ou seja: 

  
 
 

      (3.1) 

Em termos simples, um sólido é dito diamagnético quando é repelido por um imã 

permanente e dito paramagnético, ferromagnético ou ferrimagnético quando é atraído. 

Entretanto, uma classificação mais precisa pode ser feita utilizando-se a susceptibilidade 

ou permeabilidade, como mostra a tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1- Classificação de sólidos quanto à susceptibilidade e permeabilidade 

magnética.  

Critério Diamagnetismo Paramagnetismo 
Ferro ou 

Ferrimagnetismo 

Susceptibilidade (χ) < 0 ≥ 0 >> 0 

Permeabilidade  < 1 ≥ 1 >> 1 

 

A indução magnética ou densidade de fluxo magnético pode ser avaliada pela equação: 

 ⃗      ⃗⃗   ⃗⃗         (3.2) 

Onde:  

o H é a intensidade de campo magnético ou o campo magnético aplicado no 

material (A/m); 

o M é a polarização de magnetização do material; 

o B é a indução magnética (T) 

o µ0 é a permeabilidade magnética absoluta no vácuo (igual a 4π/10
7
 Tm/A). 

A permeabilidade magnética (μ) é definida pela relação entre o valor da indução 

magnética “B” (campo magnético no interior do material induzido por um campo 
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magnético externo aplicado) e a intensidade do campo magnético “H”. A partir dos 

valores da permeabilidade magnética pode-se definir a grandeza adimensional 

permeabilidade relativa (μr) dado pela razão entre μ e μ0, onde μ0 é a permeabilidade 

magnética no vácuo (CULLITY, 1972).  

   
 
  

   
   

     (3.3) 

Nos materiais ferromagnéticos baseados no Fe, a magnetização de saturação ou 

polarização magnética de saturação é uma propriedade intrínseca, ou seja, não é afetada 

pela microestrutura e depende basicamente da composição química do material, por 

exemplo, a adição de silício ao aço reduz a saturação do aço elétrico em 0,05T%Si. 

 A magnetização de saturação origina-se na estrutura eletrônica do ferro: o valor da 

saturação do ferro está diretamente ligado ao fato do ferro ter 7,8 elétrons na camada 3d, 

ou seja, ter 2,2 elétrons com spins desemparelhados, (LANDGRAF, 2002). 

O valor da magnetização de saturação é constante em todas as direções em que se aplica 

o campo magnético, mas o campo necessário para atingi-la depende da direção 

cristalográfica, como mostra a figura 3.9. Verifica-se que na direção <100> atinge-se a 

saturação com campos muito baixos. Nas direções <110> e <111> são exigidos campos 

muitos mais altos (LANDGRAF, 2002). 

 

Figura 3.9- Curvas de magnetização com campo magnético externo (H) aplicado em 3 

diferentes direções cristalográficas de um monocristal de ferro. 
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Outra propriedade importante dos aços elétricos são as perdas no ferro. Na maioria das 

aplicações destes materiais, tem-se correntes alternada, que resulta em perdas de energia 

nos processos de magnetização e desmagnetização. As perdas no ferro estão associadas 

à existência de histerese magnética e as correntes parasitas ou de Foucault induzidas 

pela variação temporal do fluxo magnético no interior do material (LANDGRAF, 

2002). 

O método usual de avaliar as perdas no ferro é por meio da separação de perdas, que 

permite investigar separadamente o efeito das variáveis em cada uma das componentes, 

facilitando a compreensão dos efeitos. As perdas no ferro totais (Pt) subdividem-se em: 

perdas histeréticas - Ph, perdas parasíticas - Pp e perdas anômalas - Pa. A equação a 

seguir indica a separação em componentes das perdas totais (CULLITY, 1972) 

                                                                   (3.4) 

A perda de dissipação de energia por correntes parasitas (Pp) resulta da circulação de 

correntes parasitas ou de Foucault no núcleo ferromagnético, induzidas pelo campo 

magnetizante alternado, e é determinado pela equação:  

   
      

 

   
      (3.5) 

Onde:  

o Pp é a perda parasítica (W/Kg); 

o B é a indução máxima (t); 

o e é a expessura da lâmina (mm); 

o f é a frequência de ensaio (Hz); 

o ρ é a resistividade elétrica (µΩm); 

o d é a densidade (kg/m
3
). 

A perda magnética por histerese (Ph) é a resultante do fenômeno da histerese magnética, 

em que o material após ter sido magnetizado não retorna sua magnetização a zero com a 

retirada do campo magnetizante, retendo assim um valor residual que necessita de 

energia adicional para ser levado a zero, conforme figura 3.10. A magnetização com a 

aplicação de um campo magnético alternado resulta numa curva chamada laço de 
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histerese, cuja área representa a perda por histerese em cada ciclo de magnetização, e 

pode ser calculada pela equação (3.7). 

 

Figura 3.10- Curva histerética de magnetização. 

 

            (3.7) 

 

Onde: 

o Ph é a perda por histerese (W/Kg); 

o K é uma constante; 

o f  é a frequência (Hz); 

o B é a indução magnética (T); 

o H é o campo magnetizante (A/m). 

A perda anômala (Pa), também chamada de perda por correntes parasitas anômala, está 

associada ao movimento não conservativo das paredes dos domínios magnéticos, 

durante o processo de magnetização. Quanto maior o tamanho dos domínios presentes 

na estrutura maior é a velocidade da parede e maior será a perda anômala (CULLITY, 

1972).  

É conhecido que a microestrutura tem grande influência nas perdas histeréticas e nas 

anômalas, enquanto a espessura e a resistividade elétrica afetam mais as perdas 

parasíticas. Sendo assim, um aço sem recozimento final tem perdas histeréticas e 

parasitas muito altas e um mesmo aço com recozimento tem perdas histeréticas bastante 



35 

 

reduzidas, pois se eliminam as discordâncias e obtém-se um maior tamanho de grão 

(TG). As perdas parasíticas permanecem altas quando não se diminui a espessura e não 

há aumento da resistividade elétrica, que por sua vez é alterada pela adição de silício 

(LANDGRAFF, 2002). 

3.3 Aços elétricos 

Aços elétricos são ligas que possuem um teor maior de silício e por isso apresentam 

melhores propriedades magnéticas, como permeabilidade magnética, indução magnética 

e perda magnética. São aços magneticamente moles, usados como núcleos de 

equipamentos para geração, distribuição e utilização de energia elétrica. 

Para estas aplicações, os aços elétricos não conduzem corrente elétrica, e sim, fluxo 

magnético, por isso a importância de se obter boas propriedades magnéticas. Este fluxo 

magnético circula pelo núcleo dos diversos tipos de equipamentos em que este aço pode 

ser aplicado. São alguns deles: pequenos, médios e grandes motores de corrente 

contínua ou alternada; transformadores de força; transformadores de distribuição; 

hidrogeradores e outros (NUNES et al., 2006). 

Os aços para transformadores, chamados de aços elétricos de grão orientado (GO), se 

beneficiaram do desenvolvimento realizado por Norman P. Goss em 1934 (GOSS, 

1934), na qual se gerou uma textura cristalográfica (110) [001] muito intensa através de 

processamento termomecânico, o que otimiza a permeabilidade magnética na direção de 

laminação.  

Os aços elétricos de grão não-orientado (GNO) são aplicados em motores elétricos  no 

qual o campo magnético é aplicado paralelamente à superfície da chapa mudando 

continuamente de direção. A nomenclatura GNO é equivocada, uma vez que esses aços 

também apresentam uma orientação preferencial. Por esse motivo o ideal seria dispor de 

materiais com componente de textura do tipo {100}<0vw>, ou seja, todos os grãos com 

planos {100} paralelos à superfície da chapa e direções <100> presentes em todas as 

direções no plano da chapa. Essa orientação também é conhecida como fibra <100> 

paralela à direção perpendicular (normal) ao plano da chapa ou fibra teta (LANDGRAF, 

2002). 

Existem duas classes de aços elétricos GNO: os semi-processados e os totalmente 

processados (LANDGRAF, 2002):  
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 aços siliciosos totalmente processados são aqueles que são prontos para 

estampagem e uso. São comercializados após serem submetidos ao recozimento 

final e apresentam baixo teor de carbono; 

  aços semi-processados que são vendidos com estrutura e composição química 

(%C) não desenvolvidas. São submetidos a um recozimento e, em seguida a um 

“skin pass” o que lhe confere grande aptidão para crescimento de grão na etapa 

de recozimento final, a qual deve ser executada pelo usuário. Eles são aptos a 

apresentar um grande crescimento de grão após o recozimento final. Esta classe 

possui, em geral, custo de fabricação mais baixo. 

Quando se utiliza aços elétricos para aplicações eletromagnéticos empregam-se chapas 

laminadas na espessura inferior a 1mm. Esses aços são produzidos através de várias 

etapas de fabricação que são: refino de impurezas no metal líquido; lingotamento 

contínuo; laminação a quente; decapagem; laminação a frio e recozimento. O referido 

processo de fabricação é o processo convencional na produção de aços GNO totalmente 

processado.  

A grande maioria dos aços elétricos são produzidos por “lingotamento contínuo”. O 

processo de lingotamento contínuo convencional produz placas de aço com 250mm de 

espessura que, posteriormente, devem ser laminados a quente para uma espessura de 

cerca de 2mm. Para reduzir a espessura com maior facilidade, o aço é aquecido a 

1200
o
C e laminado entre 1150°C e 800

o
C. Após essa etapa de processamento a chapa é 

bobinada a quente, seguida de um recozimento para posteriormente sofrer uma 

decapagem que elimina os óxidos superficiais. Prosseguindo o processamento, o aço é 

laminado a frio passando por várias reduções até chegar à espessura de 0,5mm, 

aproximadamente. 

Na laminação a frio o material fica muito encruado, e por esse motivo, deve ser 

recozido para recristalizar sua estrutura cristalina deformada. Na figura 3.11 é 

apresentado esquematicamente o processo convencional de fabricação dos aços 

elétricos. 
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Figura 3.11: Esquema do processo de fabricação dos aços elétricos após o lingotamento 

contínuo. 

A laminação a quente tem por objetivos principais reduzir a espessura e homogeneizar o 

material. Geralmente parte-se de uma placa com mais de 200mm de espessura e produz-

se uma chapa bobinada entre 500 e 550
o
C de aproximadamente 2mm. A laminação a 

quente pode ocorrer no campo austenítico, no campo bifásico e no campo ferrítico, 

dependendo da composição química do aço e das diferentes temperaturas de processo, 

conduzindo a uma textura cristalográfica típica da fase ou da mistura de fases presentes 

(RAY, 1990). As condições de laminação podem atravessar as seguintes regiões, 

conforme demonstrada na figura 3.12: 

 Deformação na região de recristalização da austenita; 

 Deformação na região de não-recristalização da austenita, acima de Ar3 

(temperatura de início de transformação da austenita em ferrita durante o 

resfriamento); 

 Deformação na região bifásica (austenita + ferrita); 

 Deformação no campo de fase ferrítico. 

•Lingotamento contínuo 

•Laminação a quente 

•Bobinamento a quente 

•Recozimento/Decapagem 

•Laminação a Frio 

•Recozimento Final 
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Figura 3.12- Diagrama esquemático ilustrando os estágios do processo de laminação 

controlada e as mudanças na microestrutura em cada estágio (RAY e JONAS, 1990) 

 

3.3.1 Efeito dos parâmetros de processo sobre as propriedades magnéticas 

Vários fatores interferem nas propriedades magnéticas, tais como a composição química 

e os processos termomecânicos como a temperatura de laminação a quente, a 

deformação a frio e o recozimento final, etapa esta onde ocorre o processo de 

recristalização. 

Algumas propriedades intrínsecas, como a resistividade elétrica (ρ), a polarização de 

saturação (Js), a constante de anisotropia magnetocristalina (K1) e a temperatura de 

Curie (Tc) independem da microestrutura, mas são uma função da composição química, 

da fase e também da temperatura O principal elemento de liga nos aços elétricos é o Si e 

pode-se observar na figura 3.13 o seu efeito sobre as diversas propriedades físicas 

intrínsecas do Fe-α (Fe – CCC), sendo que o aumento da resistividade diminui a perda 

por correntes parasitas (LITTMANN, 1971).  
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Figura 3.13- Variação de algumas propriedades intrínsecas do Fe com teor de Si. 

 

Para se obter um aumento na permeabilidade magnética bem como uma diminuição das 

perdas no ferro, deve-se alcançar um controle da composição química, utilizando 

terrores controlados de Si e Al. Ambos são utilizados em até 3,5 e 1,0%, 

respectivamente, e têm a capacidade de aumentar a resistividade elétrica, diminuindo as 

perdas parasitas. O efeito do fósforo é ainda maior, mas sua solubilidade máxima é 

baixa (0,2%) (LANDGRAF, 2002).  

Nos aços elétricos o tamanho de grão da bobina a quente (BQ) exerce grande influência 

nas propriedades magnéticas.  Tendo grão de tamanho maior, neste estágio de 

fabricação, favorece a formação de componentes de textura favoráveis ao aumento da 

permeabilidade magnética durante recozimento final. O tamanho de grão e a textura 

final gerados no último recozimento são frutos dos processos de deformação a frio e de 

recristalização (nucleação e crescimento de grão) no processo de recozimento final 

(HUTCHINSON, 2000). 

 No estudo desenvolvido por Paolinelli (2008) onde foram avaliados os efeitos da 

temperatura de laminação a quente de acabamento sobre a estrutura e propriedades 

magnéticas de aços elétricos de Grão Não Orientado-GNO com 2,0 e 3,0% Si, e 
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verificou-se que para os dois materiais, com 2,0 e 3,0%Si, o acréscimo no tamanho de 

grão da BQ (bobina a quente), tanto recozida quanto sem recozer, provoca um benefício 

na indução a 5000A/m, devido principalmente, à melhoria da textura cristalográfica: 

redução da fração volumétrica de γ e acréscimo da fração de η. No entanto, a partir de 

determinado valor do tamanho de grão da BQ a perda magnética começa a aumentar. 

Este aumento é devido à diminuição do tamanho de grão final provocado pelo aumento 

do número de sítios de nucleação com o aumento da formação de bandas de 

cisalhamento quando o tamanho de grão da BQ aumenta. 

 O benefício do acréscimo da temperatura de laminação de acabamento se faz sentir na 

melhoria da textura da tira após recozimento final porque implica no aumento do 

tamanho de grão de partida para laminar a frio e este aumento reduz a nucleação de 

grãos com orientação pertencentes à fibra γ, os quais são nucleados nos contornos de 

grão e aumenta a fração de grãos com orientação pertencente à fibra η, pois aumenta a 

formação de bandas de cisalhamento no material laminado a frio, onde esta tem maior 

tendência a nuclear. Além de implicar na redução da fração da fibra α presente na BQ 

com consequente redução da fração de γ na amostra final. Grãos com orientação da 

fibra α apresentam baixo fator de Taylor e se recristalizam mais tarde gerando 

orientações pertencentes à fibra γ (CUNHA, 2008). 

Outro fator que interfere nas propriedades magnéticas é o grau de deformação a frio. Os 

estudos de DUNKLE e GOODENOW (1986) mostraram que a permeabilidade 

magnética final dos aços semi-processados varia bastante com o grau de deformação, 

conforme ilustrado na figura 3.14. A permeabilidade cresce com reduções crescentes 

entre 30 e 70% e com valores acima de 70 % ocorre uma queda considerável na 

permeabilidade bem como um aumento na perda. 
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Figura 3.14- Efeito do grau de redução a frio na permeabilidade e perdas após 

recozimento final (DUNKLE e GOODENOW, 1986) 

 

 Em outro estudo DAFÉ (2010) avaliando o efeito do processamento termomecânico 

sobre a formação de bandas de cisalhamento e as propriedades magnéticas de um aço de 

grão não orientado com 3%Si mostrou que a amostra laminada a quente à temperatura 

de 1120
o
C para a espessura de 1,4 mm com 63% de redução a frio, aproximadamente, 

apresentou a melhor combinação entre permeabilidade magnética, perda magnética e 

indução magnética.  

O recozimento é a última etapa do processamento metalúrgico dos aços elétricos. Essa 

etapa é fundamental para a melhoria das propriedades magnéticas dos aços, 

principalmente devido à ocorrência da recristalização. O recozimento diminui defeitos 

cristalinos, promove crescimento de grão, as perdas são reduzidas e a permeabilidade 

magnética aumenta (CAMPOS, 2000). 

Quando o metal deformado é recozido pode ocorrer recuperação e/ou recristalização, 

dependendo do grau de deformação, do tempo e principalmente da temperatura de 

recozimento. A ocorrência do fenômeno da recristalização pode gerar uma orientação 

cristalográfica preferencial completamente diferente daquela gerada pela deformação, 

que altera consideravelmente as propriedades magnéticas.  
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CAMPOS (2000) avaliou o efeito do recozimento realizado em dois locais diferentes do 

mesmo material e comparou a textura e propriedades magnéticas. Para tal foi utilizada 

três amostras, uma amostra de um aço não ligado semi-processado, com 6% de redução 

e sem recozimento, denominado S/R, para comparar o efeito do recozimento nas 

propriedades magnéticas (indução, permeabilidade e nas perdas magnéticas). As duas 

outras amostras, denominadas “C” e “E”, foram submetidos ao um recozimento final 

com temperatura em torno de 760ºC com o tempo de permanência de 1 e 2 horas, 

respectivamente, em atmosfera descabonetante. A tabela 3-2 mostra os valores da perda 

magnética (P15/60), a indução magnética (B25 e B50) e a permeabilidade magnética (µ15) 

nas direções longitudinal e transversal e do tamanho de grão (TG).  

CAMPOS (2000) mostrou que o recozimento diminui defeitos cristalinos, promove 

crescimento de grão, as perdas magnéticas são reduzidas à metade e a permeabilidade 

aumenta de 100 a 300%. Há uma diferença dos valores de permeabilidade magnética 

entre as amostras “C” e “E” que foi explicado como por ele como uma possível 

ocorrência de recuperação e variação no teor de carbono. Já que há uma rampa de 

aquecimento mais lenta até a temperatura de recozimento poderia propiciar recuperação. 

A ocorrência de recuperação pode prejudicar a formação de orientações favoráveis, se 

estas se originarem por meio do mecanismo SIBM (migração do contorno de grão 

induzida por deformação). 

Tabela 3.2- O valores da perda magnética (P15/60T), a indução magnética (B25T e B50T) 

e a permeabilidade magnética (µ15)  nas direções longitudinal e transversal e foi 

avaliado também o tamanho de grão (TG). 

 

CUNHA e PAOLINELLI (2003) estudaram o efeito da temperatura de recozimento 

final em aço com 3,0%Si laminados a frio em dois estágios e com um recozimento 

intermediário sobre as propriedades magnéticas e sobre a textura. Eles verificaram que à 

medida que se aumenta a temperatura de recozimento final obtém-se um aumento da 

permeabilidade e da indução magnética bem como a redução da perda magnética, como 

mostra figura 3.15. 
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Figura 3.15- Variação das propriedades magnéticas em função da temperatura de 

recozimento final (CUNHA, 2003). 

 

3.3.2 Efeito dos parâmetros de processo sobre a estrutura  

Em processos de laminação de metais, as mudanças dimensionais ocorrem 

simultaneamente com a deformação plástica do metal, principalmente através de 

escorregamento dos cristais ao longo de certas direções cristalográficas que ocorre 

preferencialmente ao longo dos planos cristalinos mais densamente ocupados pelos 

átomos. Para que a deformação seja acomodada no material, os grãos sofrem rotações 

de suas direções iniciais para orientações cristalográficas mais favoráveis 

desenvolvendo a chamada textura de deformação. A textura final de deformação 

depende geralmente da orientação inicial dos grãos, da mudança de forma imposta na 

conformação e da temperatura em que o material foi deformado. 

Os aços elétricos de grão não orientado sofrem reduções que chegam a 

aproximadamente 90%. Neste caso, a textura inicial do material não tem muita 

influência na textura de deformação já que para essa redução ocorre a formação da 

textura típica de deformação de materiais CCC (INAGAKI, 1987). As principais 

componentes de deformação do Fe-α baixo carbono são direção <111> paralela à 

direção normal e direção <110> paralela à direção de laminação, no entanto, essas 

orientações não são favoráveis à obtenção de boas propriedades magnéticas.  
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TSCHIPTSCHIN et al. (2000) investigaram o efeito do grau de deformação na textura 

de aço 3,2%Si com reduções que variaram de 15 a 80%. Foi constatado que, partindo de 

uma bobina laminada a quente com forte textura Goss e cubo na face (superficial), 

quanto maior o grau de deformação a frio, mais se reforçou as componentes de textura 

de deformação {100}<011>, {211}<110> e {311}<011>, enquanto a componente Goss 

sofreu sensível redução. 

O tamanho de grão é um fator que interfere na textura e nas propriedades magnéticas e é 

sempre um ponto relevante nos estudos. 

No estudo realizado por PAOLINELLI e CUNHA (2003) utilizando um aço com 

1,3%Si o maior tamanho de grão da amostra antes da laminação a frio foi obtido da 

quando se aplicou uma temperatura de 1000°C na bobina laminada a quente (BQ). Este 

fato favoreceu a formação de bandas de cisalhamento após laminação a frio, onde se 

nucleiam grãos com orientação Goss durante recozimento. Ao mesmo tempo diminui-se 

a área de contornos de grão, nos quais se nucleiam grãos com orientação [111]. Desta 

forma, após recozimento final foi gerada uma textura cristalográfica com maior fração 

de fibra η e menor fibra γ e, por consequência, melhores propriedades magnéticas 

(aumento da indução magnética e da permeabilidade magnética e a diminuição da perda 

magnética). 

YASHIKI e KANEKO, (1992) mostraram que o recozimento da BQ antes da laminação 

a frio aumentou a permeabilidade magnética, devido ao aumento da intensidade da 

componente {110}, e à diminuição das intensidades das componentes {111} e {211} na 

textura final. A causa desse fenômeno é devido ao aumento do tamanho de grão da BQ 

que favoreceu a formação de bandas de deformação, locais preferenciais de nucleação 

de componente Goss. 

O estudo desenvolvido por DAFÉ (2011) avaliou os efeitos simultâneos do tamanho de 

grão da amostra laminada a quente e do grau de deformação a frio na estrutura de grão 

final, avaliando a textura cristalográfica e as propriedades magnéticas de um aço com 

3,0%Si no qual ocorreu a variação da temperatura de acabamento e da espessura de BQ 

durante laminação a quente, seguido de laminação a frio e recozimento final. E os 

resultados mostraram que o aumento da temperatura de laminação a quente aumenta o 

tamanho de grão inicial, o que favorece a formação de bandas de cisalhamento após a 

laminação a frio. Porém há a influência do grau de deformação a frio na formação 
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destas bandas. Sendo assim foi determinado um tamanho de grão inicial ótimo 

correlacionado com o grau de deformação a frio que favorece a formação de bandas de 

cisalhamento, sendo 64% de grau de deformação com um tamanho de grão inicial em 

200μm, respectivamente, o que aumentou a razão η/γ obtendo assim um maior indução 

magnética bem como um menor perda magnética. 

3.3.3 Relação entre estrutura e propriedades magnéticas 

As propriedades magnéticas dos aços elétricos, permeabilidade, indução e perdas 

magnéticas, são uma função direta de sua estrutura.  

Um aço elétrico que sofre um recozimento tem sua densidade de discordância reduzida 

gerando assim um tamanho de grão final maior que 100μm, o que aumenta 

consideravelmente sua permeabilidade magnética (CARDOSO, 2010). O aço elétrico de 

grão orientado apresenta basicamente uma componente de textura (110) [001] 

(orientação Goss), possui permeabilidade alta, por exemplo, 40.000, quando se mede a 

permeabilidade na direção de laminação [001], já quando se mede na direção 

transversal, a permeabilidade, a 1,5T de indução, cai para 400. 

Segundo SHIMANAKA (1982) com o aumento do tamanho de grão as perdas 

histeréticas são continuamente reduzidas e já as perdas anômalas crescem, somando-se 

as duas tem-se um tamanho de grão ótimo em torno de 150μm. Isso acontece porque 

contornos de grão e discordâncias prejudicam a movimentação de domínios magnéticos 

proporcionando aumento da perda histerética. 

Os contornos de grão atuam como centros de ancoramento, visto que uma parede de 

domínio em um grão só se moverá se a do grão vizinho mover-se acopladamente. Dessa 

forma, o tamanho de grão desempenha um papel importante nas perdas magnéticas. De 

acordo com a literatura, o campo coercivo é inversamente proporcional ao tamanho de 

grão. Para cada faixa de composição química, existe um tamanho de grão ótimo entre 

100 e 150 μm, pois quanto maior o tamanho de grão, menores são as perdas por 

histerese, porém maior é a parcela anômala. Tal comportamento pode ser visto na figura 

3.16 que mostra a variação das perdas magnéticas medidas a 1,5 T e 60 Hz. 
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Figura 3.16- Efeito do tamanho de grão nas perdas magnéticas totais (P total), perdas 

histeréticas (P hist), perdas clássicas (P paras) e perdas de excesso (P exc) de um aço 

com 2%Si. 

 

No estudo desenvolvido por PARK (2009), sendo avaliado o efeito do tamanho inicial 

de grãos sobre a evolução textura e propriedades magnéticas em aços elétricos não 

orientados contendo 2% de Si. Para tal foi utilizado dois tipos de tamanhos de grãos 

iniciais antes de laminação a frio que foram obtidos por tempos de permanência no 

recozimento inicial diferente, um com 5 minutos e o segundo com 30 minutos, obtendo 

tamanho de grão, respectivamente, 115µm e 460µm. As amostras com diferentes 

tamanhos iniciais de grãos têm significativamente diferenças nas texturas no estado 

laminado a frio e no estado recozido. Durante a etapa de recristalização, foram 

nucleados grãos com orientação de Goss onde anteriormente tinha-se grão grosseiro, e 

nas amostras que obtiveram grãos finos houve a nucleação da fibra γ, mas com baixa 

intensidade. Após completar-se a recristalização e o crescimento de grão, na amostra 

que tinha um maior tamanho de grão (o que tinha grãos grosseiros) obteve no fim uma 

maior indução magnética oriunda da maior fração de Goss gerada.  
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A perda magnética das amostras de grão grosseiro é inferior, à mesma temperatura, 

quando comparada com as amostras de grão fino. No entanto, o melhoramento da perda 

magnética torna-se menos pronunciada à medida que a temperatura de recozimento 

aumenta. Esta tendência pode ser atribuída ao fato da diferença de tamanho de grão 

entre as amostras tornar-se insignificante no recozimento com elevada temperatura 

(PARK, 2009). 
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CAPÍTULO 4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A seguir serão apresentados os materiais e os métodos que foram utilizados na 

realização do trabalho experimental. O foco do trabalho concentrara-se em aço GNO 

com 3,4%Si e 2,2%Si, com o objetivo de avaliar a influência do recozimento inicial 

sobre a evolução da estrutura e das propriedades durante o recozimento final a 

diferentes temperaturas. 

4.1.  Material 

Os materiais utilizados consistem de amostras de uma liga comercial de aço de grão não 

orientado (GNO) com 3,4%Si e 2,2%Si, com espessuras de partidas diferentes, GNO 

3,4%Si com 1,7mm e GNO 2,2%Si com 2,3mm, fornecidas pela empresa Aperam 

South America. As composições químicas das amostras são mostradas na tabela 4.1.  

Tabela 4-1: Composição química das amostras. 

Elementos 
(%) 

Ligas GNO 

Elementos 
(%) 

Ligas GNO 

3,4%Si 2,2%Si 
3,4
%Si 

2,2%Si 

1,7mm 2,3mm 
1,7
mm 

2,3mm 

C 0,0032 0,0018 Cu 
0,00
47 

0,0036 

Mn 0,5382 0,3893 V 
0,00
20 

0,0016 

Si 3,4365 2,1598 Nb 
0,00
33 

0,0032 

P 0,0111 0,0118 B 
0,00
03 

0,0002 

S 0,0002 0,0005 Ti 
0,00
33 

0,001 

Cr 0,0268 0,0204 Sn 
0,00
69 

0,0049 

Ni 0,0036 0,0027 Ca 
0,00
18 

0,0009 

Mo 0,0090 0,0091 N 
0,00
18 

0,0027 

Al 0,0035 0,0021    
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4.2. Métodos 

 

O trabalho foi realizado de acordo com as seguintes metodologias experimentais: 

remoção e preparação das amostras, tratamento térmico de recozimento em metades das 

amostras, laminação a frio, recozimento final e caracterização do material com análises 

de microscopia ótica, difração de raios-X, EBSD (Electron Back-Scattering Diffraction) 

e testes magnéticos, em diferentes etapas do processo, conforme o plano experimental. 

Tais procedimentos serão descritos na figura 4.1, e o plano experimental no Anexo I.  

 

Figura 4.1- Esquematização da metodologia de execução do projeto. 

 

4.2.1. Processamento termomecânico 

As etapas de recozimento inicial, laminação a frio e recozimento final foram realizadas 

no Laboratório de Tratamentos Termomecânicos do Centro de Pesquisa da Aperam 

South America.  

O primeiro passo é a retirada de chapas das BQs (bobinas a quente) oriundas do 

processo de laminação a quente de acabamento realizado no laminador industrial 

STEKEL da empresa Aperam. Em seguida foi realizado o corte das amostras nas 

dimensões 300x100mm, direção de laminação e na direção transversal, respectivamente. 

Foram preparadas 30 amostras para cada liga. 

Recozimento final         (540°C-1100°C) 

Análise de textura (EBSD, DR-X, MO) Teste magnético 

Laminação a frio para 0,5mm 

Análise (DR-X) 

Recozimento inicial feito em metade das  amostras 

Análise de textura (EBSD, DR-X, MO) 

Retirada da BQ  



50 

 

Na etapa de recozimento inicial, metades das amostras foram recozidas em um forno 

tipo mufla a uma temperatura de 1030ºC com o tempo de permanência de 30s. A 

temperatura foi controlada através de um termopar tipo K. Logo em seguida, foi 

utilizada uma solução contendo 20%HCl e 3%HF à  temperatura ambiente, durante 

aproximadamente 5 minutos, para remoção da carepa das amostras.  

Na próxima etapa todas as amostras (recozidas e não recozidas) foram laminadas a frio 

para 0,50mm, em um laminador reversível na configuração duo para laminação até 

espessura 1,0mm e na configuração quádruo para laminação de 1,0 até 0,50mm. As 

amostras foram embebidas em óleo mineral para lubrificação durante a laminação e a 

retirada do excesso de óleo e após esta etapa foi feita o desengraxamento das amostras 

com detergente tipo AD-2, a base de sódio, do fabricante Daido.  

Por fim foram realizados os recozimentos finais em 15 temperaturas diferentes (540, 

580, 620, 660, 700, 740, 780, 820, 860, 900, 940, 980, 1020, 1060 e 1100ºC) para cada 

uma das ligas, totalizando 90 eventos. Este recozimento foi feito com o intuito de 

avaliar a evolução da recristalização nas amostras. O tempo de permanência utilizado 

foi de 30s, com atmosfera contendo 0% de H2 e 100 % de N2 para a as temperaturas de 

540 a 780ºC e de 820 a 1100ºC a atmosfera utilizada foi de 75%H2 e 25%N2, com o 

ponto de orvalho inferior a -30°C, a tabela de controle deste processo encontra-se no 

anexo II. Foi utilizado um forno elétrico contínuo COMBUSTOL FECE-470, com 

retorta de 14m, com zona de aquecimento (retorta de aço inoxidável AISI310) por 

resistência elétrica (Kanthal) com 2,2m úteis e câmara de resfriamento (retorta de aço 

inoxidável AISI304) por água circulante. A temperatura foi medida através da utilização 

de um termopar tipo K. O teor de hidrogênio foi controlado pelo medidor modelo 

Caldos 7-G do fabricante Hartmann & Braun e o ponto de orvalho pelo medidor modelo 

2A533 do fabricante Edgetech. A vazão dos gases foi mantida numa determinada 

quantidade de forma a garantir uma pressão interna do forno superior a 3,0mm de 

coluna d’água. A passagem da amostra pelo forno foi realizada através de uma tira na 

qual a amostra é soldada. A tensão na amostra soldada foi controlada por um rolo 

puxador com capacidade de carga de 50kgf, com uma célula de carga instalada e 

mostrador digital, e a velocidade controlada por um rolo empurrador no intervalo de 0 a 

5,0m/min. Durante o recozimento a carga e a velocidade empregadas foram de 10kgf e 

1,4m/min.  
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4.3. Análise estrutural 

Foram retiradas amostras correspondentes às etapas de recozimento inicial, laminação a 

frio e recozimento final, para avaliar a evolução estrutural. 

As análises por microscopia ótica das amostras submetidas ao recozimento inicial e 

recozimento final foram realizadas no Laboratório de Microscopia do Centro de 

Pesquisa da Aperam South America em um microscópio óptico modelo DMRM do 

fabricante Leica, com capacidade de aumento de 1000X. 

Análises por microscopia óptica com a determinação do tamanho de grão foram 

realizadas na direção de laminação. A preparação metalográfica das amostras foi feita 

de forma convencional. Para revelar a microestrutura foi utilizado o ataque químico 

com reativo nital 5%. O ataque foi feito pela imersão da superfície polida na solução por 

aproximadamente 12s. A determinação do tamanho de grão foi feito por dois 

procedimentos, a primeira (para as amostras coletadas antes do processo de laminação a 

frio) foi realizada no Laboratório de Microscopia do Centro de Pesquisa da Aperam 

South America utilizando o programa IA3001, que permite as medições através da área 

interna dos contornos de grãos revelados, considerando-os circunferências, com 200 

medições por amostra.  

O segundo método, aplicado nas amostras após o recozimento final, foi realizada de 

forma manual. Na contagem, considera-se os grãos inteiros como um, os grãos das 

extremidades são considerados como ½ e os grãos de quina são considerados como ¼, e 

após realiza-se a soma de acordo com a equação 4.1. Após obter o número de grãos 

contidos na imagem, como ilustrado na figura 4.2, determina-se o tamanho do grão 

realizando operação conforme equação 4.2. 

     
 

 
   

 

 
               (4.1) 

Onde: 

Ng é o número de grãos total 

n1 é o número de grãos da borda 

n2 é o número de grãos da extremidade 

n3 é o número de grãos inteiros internos 
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   √
  
   

             (4.2) 

Onde:  

TG é o tamanho de grão 

A é a área da imagem 

Ng é o número de grãos total. 

 

 

Figura 4.2: Exemplo de imagem para contagem de grãos. 

Foram realizadas análises das orientações cristalográficas por difratometria de raios-X e 

EBSD nos Laboratórios Microscopia e Difratometria, respectivamente, do Centro de 

Pesquisa da Aperam South America. As análises de EBSD foram feitas em um 

microscópio eletrônico de varredura modelo XL-30 do fabricante Philips com 

EBSD/EDAX.TSL. Foi utilizado um difratômetro de raios-X modelo X´PERT PRO 

MPD do fabricante Philips, equipado com um tubo de cobre, potência 40kW e 40mA, 

goniômetro tipo ATC-3, fenda colimadora com altura e largura de 2mm. O ângulo de 

tolerância para uma determinada orientação foi de 15°. 

A determinação da orientação cristalográfica por meio do difratômetro de raios-X foi 

realizada em amostras de 50x50mm, cortadas no centro das amostras originais, lixadas e 

em seguida atacadas por uma solução de 90%H2O2 e 5%HF à temperatura ambiente. As 

Grãos de quina Grãos da extremidade 

Grãos inteiros 
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amostras analisadas foram retiradas após o recozimento inicial, laminação a frio e 

recozimento final.   

 As frações volumétricas das fibras e componentes de textura cristalográfica de interesse 

e a FDOC (Função de Distribuição de Orientações Cristalinas) foram determinadas para 

as amostras após recozimento inicial e o recozimento final. As FDOCs foram 

construídas com o auxílio do programa MTM-FHM (Fast Harmonic Method), por meio 

das figuras de polo (110), (200), (211) que foram geradas.   

 

4.4.  Teste magnéticos 

 

Os testes magnéticos foram realizados no Laboratório de Ensaios Magnéticos do Centro 

de Pesquisa da Aperam South America. Foram realizados no acessório chapa única nas 

dimensões (305x30mm) do aparelho MPG10D do fabricante Brockhaus com pelo 

menos quatro testes para cada evento experimental. Considerou-se a média aritmética 

dos valores obtidos nos testes como sendo o valor da propriedade correspondente a cada 

condição experimental.  

Os resultados de perda magnética foram corrigidos para espessura de 0,5mm, com o 

objetivo de eliminar a influência de pequenas variações de espessura sobre o valor da 

perda magnética. A correção foi realizada por meio da equação (4.3), deduzida a partir 

da equação clássica de cálculo da parcela de perdas por correntes parasitas, pois 

pequenas variações de espessura provocam variações apenas nesta parcela de perda 

magnética.  

               
    

  

   
                 (4.3) 

Onde Pn é a perda magnética total, em (W/kg), na espessura (en) em (m) para a qual se 

quer a correção; Pi  é a perda magnética total, em (W/kg), na espessura original ei,  em 

(m), B é a indução magnética de pico em (T); f é a frequência de teste em (Hz); d é a 

densidade em kg/m
3
 e ρ é a resistividade da liga em (Ωm). 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Aço GNO 3,4%Si com espessura de 1,7mm 

5.1.1 Recozimento inicial  

Como já descrito no capítulo anterior, metade das amostras de um total de 30, sofreram 

recozimento inicial a 1030°C. Após este processo foi avaliado a microestrutura das 

mesmas, conforme mostrado na figura 5.1. Pode-se visualizar na amostra com 

recozimento inicial grãos homogêneos, com tamanho de grão médio de 180µm. 

Nas amostras sem recozimento inicial, observa-se que ao longo da espessura existe uma 

heterogeneidade no tamanho de grão. Na proximidade da superfície há grãos pequenos 

no meio de outros grãos maiores. Possivelmente estes grãos pequenos foram formados 

pela recristalização após último passe e o seu crescimento foi interrompido com o 

resfriamento rápido da tira, o qual ocorre à frente do laminador Steckel. O tamanho de 

grão médio das amostras sem recozimento inicial é de 109µm. 

(a) (b) 

  

Figura 5.1- Micrografias das amostras aço com 3,4% Si: (a) amostra recozida a 

temperatura de 1030°C e (b) amostra sem recozimento inicial. 

 

Na figura 5.2 são mostrados os valores das frações volumétricas das principais fibras e 

componentes, obtidos por difração de raios-X. Observa-se que o recozimento inicial 

diminuiu as frações volumétricas das fibras α, θ, γ e da componente cubo, e a fibra η foi 

mantida praticamente constante. 

As FDOCs construídas via difração de raios-X para as amostras deste processo 

encontram-se no anexo III.  
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Figura 5.2- Fração volumétrica das fibras e componente cubo das amostras com e sem 

recozimento inicial do aço com 3,4% Si. 

 

5.1.2 Laminação a frio 

Após a laminação a frio, foi avaliada a textura através da técnica de difração de raios-X 

para as duas amostras, com e sem recozimento inicial, cujos valores das frações 

volumétricas das principais fibras e componentes são mostrados na figura 5.3. As 

FDOCs construídas via difração de raios-X para as amostras deste processo encontram-

se no anexo IV.  

Verifica-se que a fração volumétrica da fibra γ na amostra sem recozimento inicial é 

maior que na amostra com recozimento. Uma maior fração da fibra γ é desejável, pois 

grãos com esta orientação armazenam maior energia durante a deformação a frio e têm 

uma maior tendência de apresentar bandas de cisalhamento, o que favorece a nucleação 

de grãos com orientações de Goss na etapa de recozimento final.  

Por outro lado, o aumento da fração volumétrica de grãos com orientação pertencentes à 

fibra α não contribui para uma textura adequada após o recozimento final. Isto ocorre 

porque estes grãos armazenam pouca energia durante a deformação e, 

consequentemente, vão recristalizar por último, havendo uma maior possibilidade de 

nucleação de grãos com orientações pertencentes à fibra γ, grãos estes que 
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desfavorecem as propriedades magnéticas, como observado também por Ushioda (1989) 

e por Paolinelli (2003). 

Observa-se também que a amostra sem recozimento inicial possui uma menor fração 

volumétrica da fibra θ quando se compara com a amostra com recozimento inicial. Para 

as fibras η e a componente cubo, praticamente não há alteração da fração volumétrica. 

 

Figura 5.3- Fração volumétrica da amostra com recozimento inicial (3,4%Si C/R) e da 

amostra sem recozimento inicial (3,4%Si S/R). 

 

5.1.3 Recozimento final 

A realização do recozimento em diferentes temperaturas, de 540°C a 1100°C, com 

intervalo de 40°C, permitiu avaliar a evolução da recristalização e da textura 

cristalográfica bem como a influência dos parâmetros de processo sobre as propriedades 

magnéticas.  

5.1.3.1. Evolução microestrutural  

 

Na figura 5.4 é mostrada a evolução da microestrutura das amostras, com e sem 

recozimento inicial, como uma função da temperatura de recozimento final. Observa-se 
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o processo de recristalização ocorre até uma temperatura entre 740 e 780ºC, e que a 

partir da temperatura de 780°C até 1100°C ocorre o crescimento de grão.  

Durante o processo de recristalização, pode-se observar que durante a laminação a frio 

ocorreu a formação de bandas de cisalhamento, evidenciadas por serem locais 

preferenciais para o início da recristalização das amostras (≈660ºC). A formação de 

bandas de cisalhamento é fundamental, pois serão sítios potenciais de nucleação de 

grãos com orientação Goss e podemos verificar nas amostras com e sem recozimento 

inicial a presença de bandas de cisalhamento.  

T(°C) Com recozimento Sem recozimento 
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T(°C) Com recozimento Sem recozimento 
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Figura 5.4- Evolução da microestrutura em função da temperatura de recozimento final 

para o aço com 3,4%Si com e sem recozimento inicial. 
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A evolução do tamanho de grão das amostras com e sem recozimento inicial em função 

da temperatura final de recozimento é mostrado na figura 5.5. Verifica-se que o 

comportamento do crescimento do grão com a temperatura de recozimento final é 

similar para as amostras com recozimento e sem recozimento inicial e que praticamente 

não houve diferença no tamanho do grão após recozimento final nas diversas 

temperaturas das amostras com e sem recozimento.  O tamanho de grão tem grande 

influência nas propriedades magnéticas, principalmente na perda magnética. Como ele 

não mudou com o recozimento, as diferenças entre as propriedades magnéticas serão 

explicadas pela diferença da textura cristalográfica entre os materiais com e sem 

recozimento. 

 

Figura 5.5- Tamanho de grão das amostras do aço com 3,4%Si com e sem recozimento 

inicial em função da temperatura de recozimento final. 

 

5.1.3.2. Textura cristalográfica 

 

Nas figuras 5.6 e 5.7 são mostrados os valores da fração volumétrica das fibras , , , 

 e das orientações Goss e cubo para os aços com e sem recozimento inicial, 

respectivamente, obtidas por difração de raios X. 

Avaliando o comportamento da fibra γ, para as amostras com e sem recozimento inicial, 

percebe-se que a fração volumétrica desta fibra decai à medida que se aumenta a 

temperatura de recozimento final e esta diminuição de grãos com orientações 
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pertencentes à fibra γ após o recozimento final é extremamente benéfica ao processo de 

magnetização do aço.  

 

Figura 5.6- Fração volumétrica das fibras e das componentes Goss e cubo das amostras 

do aço com 3,4%Si com recozimento inicial em função da temperatura de recozimento 

final. 

 

 

Figura 5.7- Fração volumétrica das fibras e das componentes Goss e cubo das amostras 

do aço com 3,4%Si sem recozimento inicial em função da temperatura de recozimento 

final. 
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A variação da fração volumétrica da fibra η possui o mesmo comportamento as 

amostras com e sem recozimento. Observa-se que a fração desta fibra tem um acréscimo 

abrupto durante o processo de recristalização, até a temperatura de 780°C onde finda a 

recristalização e inicia-se o crescimento de grão, comprovando que grãos com 

orientação da fibra η nuclearam preferencialmente nas bandas de cisalhamento (figuras 

5.8 e 5.9 para amostra com recozimento inicial, e 5.10 e 5.11 para a amostra sem 

recozimento inicial). A fração de η diminui na etapa de crescimento de grão com o 

aumento da temperatura de recozimento final, devido à geração de outros grãos com 

outras orientações, gerados em outros sítios de nucleação, tais como contornos de grãos. 

As propriedades magnéticas estão diretamente relacionadas com a formação da textura 

cristalográfica no recozimento final. A fração volumétrica de η foi maior para as 

amostras sem recozimento inicial e seu decaimento ocorre de forma mais lenta do que 

nas amostras que sofreram recozimento inicial, o que favorece a obtenção de melhores 

propriedades magnéticas. Ao avaliar o gráfico da figura 5.12, pode-se concluir que a 

razão da fração volumétrica entre as fibras η e γ (fator textura = η/γ) tem um 

comportamento favorável para a amostra sem o recozimento inicial, e o tamanho de 

grão final é menor o que favorece a maior formação de η. 

A maior razão entre as frações volumétricas η/γ para as amostras que não sofreram 

recozimento inicial está associada à maior fração volumétrica de γ destas amostras antes 

da laminação a frio, em relação às amostras com recozimento inicial. Sabe-se que uma 

maior fração volumétrica da fibra γ é desejável, pois grãos com esta orientação 

armazenam maior energia durante a deformação a frio e aumenta a probabilidade de 

geração de bandas de cisalhamento, o que favorece a nucleação de grãos com 

orientações da fibra η na etapa de recozimento final. Outro fator importante é a menor 

quantidade da fibra α no material laminado a frio, que diminui a probabilidade de 

formação da fibra γ no recozimento final. 
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Figura 5.8- Micrografia da amostra do aço com 3,4%Si com recozimento inicial e 

temperatura de recozimento final de 660°C.  

 

 

Figura 5.9- Grãos com orientação pertencente à fibra η (cor amarela), que foram 

nucleados em bandas de cisalhamento, da amostra do aço com 3,4%Si com recozimento 

inicial e para a temperatura de recozimento final de 660°C, obtida por EBSD. 

 

 

Figura 5.10- Micrografia da amostra do aço com 3,4%Si sem recozimento inicial e 

temperatura de recozimento final de 700°C. 

Bandas de cisalhamento 

Bandas de cisalhamento 
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Figura 5.11- Grãos com orientação pertencente à fibra η (cor amarela), que foram 

nucleados em bandas de cisalhamento, da amostra do aço com 3,4%Si sem recozimento 

inicial e para a temperatura de recozimento final de 700°C, obtida por EBSD. 

 

 

Figura 5.12- Fração volumétrica da fração η/γ do aço com 3,4%Si com e sem 

recozimento inicial em função da temperatura de recozimento final. 

 

5.1.3.3. Testes magnéticos 

Na figura 5.13 é mostrada a indução magnética a 5000 A/m (B50) na direção de 

laminação das amostras com e sem recozimento inicial em função da temperatura de 

recozimento final. Observa-se que o aço com maior indução magnética foi aquele que 

não sofreu recozimento inicial.  
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Figura 5.13- Indução magnética das amostras do aço com 3,4%Si com e sem 

recozimento inicial em função da temperatura de recozimento final. 

 

Na figura 5.14 é mostrada a permeabilidade magnética a 1,5T/60Hz em função da 

temperatura de recozimento final. Observa-se também que na amostra sem recozimento 

final obteve uma maior permeabilidade magnética. O comportamento da perda 

magnética a 1,5T/60Hz (P15/60) em função da temperatura de recozimento final das 

amostras com e sem recozimento inicial é mostrado nas figuras 5.15 e 5.16. Nota-se que 

um maior tamanho de grão final implica em uma menor perda magnética. 

Pode-se aferir o comportamento da perda magnética juntamente com os fatores razão 

entre as frações volumétricas das fibras η/γ e tamanho de grão após o recozimento final 

a várias temperaturas, utilizando-se as figuras 5.16, 5.17 e 5.18 

Na figura 5.16 é mostrada a comparação da perda magnética das amostras com e sem 

recozimento inicial na fase de crescimento de grão e verifica-se que o aço 3,4%Si sem 

recozimento inicial possui uma menor perda magnética. Este comportamento está 

associado maior razão entre as frações volumétricas η/γ para as amostras sem 

recozimento, como mostrado nas figuras 5.17 e 5.18. Observa-se que a partir de 200µm 

e 186µm, para os aços com e sem recozimento inicial, respectivamente, a razão η/γ 

diminui e ocorre um pequeno aumento na perda magnética. 

Os resultados de indução magnética (B50) são explicáveis pela textura encontrada no 

material com e sem recozimento. Como o material sem recozimento apresentou uma 

textura mais favorável, evidenciada pela maior razão η/γ, este apresentou maiores 
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valores de B50, pois esta propriedade depende muito da textura cristalográfica. A perda 

magnética depende da textura, porém depende enormemente do tamanho de grão final. 

Como o tamanho de grão final dos materiais com e sem recozimento foram 

praticamente o mesmo, pode-se afirmar que a diferença nos valores de perda magnética 

é devida somente às diferenças de textura encontradas entre os dois processos. 

 

Figura 5.14- Permeabilidade magnética em função da temperatura de recozimento final 

para as amostras com e sem recozimento inicial, do aço com 3,4%Si. 

 

Figura 5.15- Perda magnética em função da temperatura de recozimento final das 

amostras com e sem recozimento inicial, do aço com 3,4%Si. 
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Figura 5.16- Perda magnética do aço 3,4%Si com e sem recozimento inicial em função 

do recozimento final. 

 

Figura 5.17- Fração volumétrica da razão η/γ da perda magnética em função do 

tamanho de grão final, para o aço 3,4%Si com recozimento inicial em função da 

temperatura de recozimento final. 
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Figura 5.18- Fração volumétrica da razão η/γ da perda magnética em função do 

tamanho de grão (TG) para o aço 3,4%Si sem recozimento inicial em função da 

temperatura de recozimento final. 

 

5.2 Aço GNO 2,2%Si com espessura de 2,3mm 

5.2.1 Recozimento inicial  

Como já descrito no capítulo anterior, metade das amostras de um total de 30, sofreram 

recozimento inicial a 1030°C. Após este recozimento foi avaliado a microestrutura das 

amostras bem como o seu tamanho de grão, como mostrado na figura 5.19. Na figura 

5.19a é mostrada microestrutura da amostra com recozimento inicial e percebe-se uma 

homogeneidade no tamanho dos grãos 

A amostra sem recozimento final (figura 5.19b) apresenta-se heterogênea em relação ao 

tamanho de grão ao longo de sua espessura, com grãos muito pequenos próximos à área 

da superfície e grãos alongados e maiores na região central. Pode-se explicar esta 

diferença pela associação de alguns fenômenos que ocorrem durante a laminação a 

quente no Steckel, que ocorreu em três passes, e a microestrutura é o resultado do 

balanço entre os efeitos ocorridos. Este material apresenta transformação de fase no 

campo bifásico (austenita + ferrita) em 980ºC e o que resulta numa microestrutura é 
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mais fina que a do aço com 3,4%Si. No último passe de laminação a quente, a 

deformação/temperatura nas áreas mais próximas à superfície foi suficiente para 

recristalizá-las o que não ocorreu no centro, onde se conservou certa deformação 

evidenciada por grãos de coloração escura. O crescimento de grão foi interrompido pelo 

início do resfriamento logo à frente do Steckel.  

 O tamanho de grão médio das amostras com e sem recozimento inicial vale, 

respetivamente, 136µm e 29µm. 

 

(a) (b) 

  

Figura 5.19- Micrografias das amostras do aço com 2,2%Si: (a) amostra recozida a 

temperatura de 1030°C e (b) amostra sem recozimento inicial. 

  

Foi avaliada também, a textura cristalográfica das amostras por difração de raios-X e as 

frações volumétricas das fibras α, θ, γ, η e componente Goss são mostradas na figura 

5.20. Verifica-se que o recozimento inicial promoveu a diminuição das frações 

volumétricas das fibras α, θ e γ e aumentou a da fibra η e da componente cubo. As 

FDOCs construídas via difração de raios-X, para as amostras encontram-se no Anexo 

III. Como o recozimento não proporcionou alteração significante e importante na 

textura, o tamanho de grão inicial será um fator fundamental para discussões futuras.  
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Figura 5.20- Fração volumétrica das fibras e componente cubo da amostra com e sem 

recozimento inicial do aço com 2,2%Si . 

 

5.2.2 Laminação a frio 

Após a laminação a frio foi avaliado, para as duas amostras com e sem recozimento 

inicial, a textura cristalográfica utilizando a difração de raios-X, cujas frações 

volumétricas das principais fibras e componentes são mostradas na figura 5.21.  

Observa-se que ambas as amostras possuem frações volumétricas de α, η, θ, γ e a 

componente cubo com comportamento similar e apresentam praticamente os mesmos 

valores das frações volumétricas das fibras de interesse. 
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Figura 5.21- Fração volumétrica das fibras e componente cubo para as amostras de aço 

2,2%Si com e sem recozimento inicial. 

 

5.2.3 Recozimento final 

A realização do recozimento em diferentes temperaturas, de 540°C a 980°C, com 

intervalo de 40°C, permitiu avaliar a evolução da recristalização e da textura 

cristalográfica das amostras do aço com 2,2%Si, bem como a influência dos parâmetros 

processo sobre as propriedades magnéticas. 

5.3.3.1. Evolução microestrutural  

 

Na figura 5.22 é mostrada a evolução microestrutural das amostras, com e se 

recozimento inicial. Observa-se que o processo de recristalização se completa à 

temperatura de 740°C e que de 780°C até a temperatura de 980°C ocorre o crescimento 

de grão.  

Durante o processo de recristalização podemos perceber que houve formação de bandas 

de cisalhamento nas amostras deformadas a frio e que foram submetidas ao recozimento 

inicial, onde ocorre o início da recristalização. As bandas de cisalhamento são 

importantes, por serem sítios potenciais de nucleação de grãos com orientação Goss. 
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Nas amostras que não sofreram recozimento inicial a recristalização ocorre mais 

concentrada em contornos de grãos. 

 T 
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T(°C) Com recozimento Sem recozimento 
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Figura 5.22- Evolução da microestrutura após o recozimento final a várias temperaturas  

das amostras de aço 2,2%Si com e sem recozimento inicial. 
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Ao avaliar o tamanho de grão final (figura 5.23), verifica-se que o comportamento do 

crescimento do grão é similar para as duas amostras com recozimento inicial e sem 

recozimento inicial. Nota-se que todas amostras, com e sem recozimento, apresentam 

praticamente o mesmo tamanho de grão, inclusive a recozida a 980ºC. O tamanho de 

grão tem grande influência nas propriedades magnéticas, principalmente na perda 

magnética. Como ele não mudou com o recozimento, as diferenças entre as 

propriedades magnéticas serão explicadas pela diferença da textura cristalográfica entre 

os materiais com e sem recozimento. 

 

 

Figura 5.23- Tamanho de grão das amostras de aço com 2,2%Si com e sem recozimento 

inicial em função da temperatura de recozimento final. 

 

5.3.3.2. Textura cristalográfica 

 

Na figura 5.24 são representadas as frações volumétricas das fibras , , ,  e das 

orientações Goss e cubo para as amostras que foram submetidas ao recozimento inicial. 

As FDOCs construídas via difração de raios-X para as amostras após o recozimento 

final, encontram-se no anexo V.  
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Avaliando o comportamento das frações volumétricas das fibras, figura 5.24, observa-se 

a fração volumétrica da fibra γ diminui com o aumento da temperatura de recozimento 

final, o que é benéfica ao processo de magnetização do aço.  

 

Figura 5.24- Fração volumétrica das fibras e da orientação Goss e cubo das amostras do 

aço com 2,2%Si com recozimento inicial em função da temperatura de recozimento 

final.  

 

Observa-se que há um comportamento diferente para a fibra η, que tem um acréscimo 

abrupto em sua fração volumétrica até 860ºC, e logo depois decai lentamente com o 

aumento da temperatura de recozimento final, associada à diminuição da fibra , o que é 

benéfico às propriedades magnéticas,. Isto acontece porque ocorre a geração de outros 

grãos com outras orientações, que são formados em outros sítios de nucleação, tais 

como contornos de grão. Este crescimento abrupto de grãos com orientação da fibra η 

está associado à sua nucleação preferencial nas bandas de cisalhamento, como mostrado 

nas figuras 5.25 e 5.26.   
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Figura 5.25- Micrografia do amostra do aço com 2,2%Si com recozimento inicial e 

temperatura de recozimento final de 660°C. 

 

 

Figura 5.26- Grãos com orientação pertencente à fibra η (cor amarela), que foram 

nucleados em bandas de cisalhamento, da amostra do aço com 2,2%Si com recozimento 

inicial e temperatura de recozimento final de 660°C, obtida por EBSD 

 

Na figura 5.27 são mostradas as frações volumétricas das principais fibras e 

componentes das amostras que não sofreram recozimento inicial. Observa-se que 

inicialmente há uma redução da fração volumétrica da fibra γ na etapa de 

recristalização, porém acima da temperatura de 740°C ocorre o aumento de sua fração 

com o crescimento de grão. O aumento da fração de  acima de 740ºC, na etapa de 

crescimento de grão, resulta no crescimento dos grãos maiores consumindo os menores 

(Cunha et al., 2002). A fibra η tem sua fração aumentada durante a recristalização e na 

Bandas de cisalhamento 
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etapa de crescimento de grão observa-se que sua fração diminui com o aumento da 

temperatura. 

A 740ºC, no estágio final da recristalização, os grãos recristalizados têm crescidos e 

parcialmente consumido os grãos deformados com orientação  de baixa energia 

armazenada, causando a redução de sua fração volumétrica, como também relatado por 

Cunha e Paolinelli (2002).  

Para amostras do aço com 2,2%Si não submetidas ao recozimento inicial, observa-se 

que a recristalização ocorreu preferencialmente nos contornos de grãos, como pode ser 

observado nas figuras 5.28 e 5.29. 

 

Figura 5.27- Gráfico da fração volumétrica das fibras e da orientação Goss do aço 

2,2%Si sem recozimento inicial em função da temperatura de recozimento final. 

 

 

Observa-se que a fração volumétrica da fibra γ  não cai com o aumento da temperatura, 

diferentemente do que ocorre no material com recozimento. Isto talvez se deva ao 

menor tamanho de grão de partida para laminar do material não recozido, cuja 

nucleação se dá mais no contorno de grão gerando mais gama que perdura durante o 

crescimento de grão.  
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Figura 5.28- Micrografia da amostra do aço com 2,2%Si sem recozimento inicial e 

temperatura de recozimento final de 660°C, onde seta mostra a recristalização em 

contorno de grão.  

 

 

Figura 5.29- Grãos com orientação pertencente à fibra γ (cor azul), que foram nucleados 

em contorno de grãos, do aço com 2,2%Si com recozimento inicial e temperatura de 

recozimento final de 660°C, obtida por EBSD 

 

Na figura 5.30 compara-se a razão entre as frações volumétricas η/γ para as amostras 

que sofreram e que não sofreram recozimento inicial. Observa-se que a amostra que 

sofreu recozimento inicial, logo após o fim da recristalização (T=740°C) a razão ainda 

aumenta, o que mostra que as frações de γ ainda estão diminuindo e de η aumentando. 

Nas amostras que não sofreram recozimento inicial ocorrem uma diminuição desta 

razão, devido ao aumento da fração da fibra γ na etapa de crescimento de grão.   
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Figura 5.30- Razão entre as frações volumétricas de η/γ das amostras do aço com 

2,2%Si com e sem recozimento inicial em função do da temperatura de recozimento 

final. 

5.3.3.3. Testes magnéticos 

A figura 5.31 mostra a indução magnética a 5000 A/m (B50) da amostra com e sem 

recozimento inicial em função da temperatura de recozimento final. Observa-se que o 

aço com maior indução magnética é aquele que sofreu recozimento inicial e que 

apresenta uma indução magnética praticamente não influenciada pela temperatura de 

recozimento final após a temperatura de 740°C.  

 

Figura 5.31- Indução magnética para o aço com 2,2%Si com e sem recozimento inicial 

em função da temperatura de recozimento final. 
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A figura 5.32 mostra a permeabilidade magnética a 1,5T/60Hz em função da 

temperatura de recozimento final. Observa-se que também a amostra com recozimento 

inicial tem, apesar da oscilação com a temperatura de recozimento final, uma maior 

permeabilidade magnética quando comparada com a amostra que não sofreu 

recozimento inicial.  

Na figura 5.33 é mostrado o comportamento da perda magnética a 1,5T/60Hz (P15/60) 

em função da temperatura de recozimento final das amostras com e sem recozimento 

inicial. Observa-se que a amostra submetida ao recozimento inicial a 1030°C tem uma 

menor perda magnética e que um maior tamanho de grão final implica em uma menor 

perda magnética.  

 

Figura 5.32- Permeabilidade magnética do aço com 2,2%Si com e sem recozimento 

inicial em função da temperatura de recozimento final. 
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Figura 5.33- Perda magnética da amostra de aço com 2,2%Si com e sem  recozimento 

inicial em função da temperatura de recozimento final.  

 

Observa-se na figura 5.34, onde mostra-se a perda magnética das amostras com e sem 

recozimento inicial na fase de crescimento de grão, que as amostras submetidas ao 

recozimento inicial apresentam uma menor perda magnética. Este fato pode ser 

explicado pela melhoria da textura cristalográfica após o recozimento final. E isto pode 

ser dito por que o tamanho de grão final nos dois processos foi o mesmo para todas as 

temperaturas de recozimento final. 

Analisando as figuras 5.35 e 5.36, onde mostra-se o comportamento da perda 

magnética, da razão entre as frações volumétricas das fibras η/γ e do tamanho de grão, 

constata-se que a melhora da perda magnética está associada com o aumento da razão 

η/γ para o aço com recozimento inicial. 
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Figura 5.34- Gráfico da perda magnética da amostra de aço 2,2%Si com e sem  

recozimento inicial em função da temperatura de recozimento final. 

 

 

Figura 5.35- Razão entre as frações volumétricas das fibras η/γ e da perda magnética em 

função do tamanho de grão (TG) das amostras do aço com 2,2%Si com recozimento 

inicial em função do tamanho de grão final. 
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Figura 5.36- Razão entre as frações volumétricas das fibras η/γ e da perda magnética em 

função do tamanho de grão das amostras do aço com 2,2%Si sem recozimento inicial 

em função do tamanho de grão final. 

 

5.3 Comparação das propriedades magnéticas de todas as amostras 

Na figura 5.37 são mostrados os valores da indução magnética das amostras das ligas 

com 3,4%Si e 2,2%Si, com e sem recozimento inicial. Verifica-se que a amostra que 

apresenta a melhor indução magnética é a que contém 2,2%Si com recozimento inicial. 

Dois fatores contribuem para este resultado: o teor de Si e a razão η/γ. Com relação ao 

Si, sabe-se que quanto maior o teor de Si a indução de saturação é menor, por isso a 

indução magnética do aço 3,4%Si é menor que a do 2,2%Si. Quando se analisa a 

influência da razão η/γ, verifica-se que as amostras com 2,2%Si e com recozimento 

inicial apresentam um melhor comportamento da razão η/γ, ou seja, a razão aumenta 

continuamente com a temperatura de recozimento final.  
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Figura 5.37- Indução magnética em função da temperatura de recozimento final para 

amostras dos aços com 2,2%Si e 3,4%Si, com e sem recozimento inicial. 

 

 

Figura 5.38-  Razão entre as frações volumétricas das fibras η/γ em função da 

temperatura de recozimento final, para os aços com 2,2%Si e 3,4%Si, com e sem 

recozimento inicial. 
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Quando se compara a perda magnética nos aços, verifica-se que as amostras que 

apresentam menores perdas são aquelas que têm 3,4%Si, como era de se esperar, já que 

a adição do Si aumenta a resistividade magnética o que reduz a intensidade de correntes 

parasitas e consequentemente reduz a perda magnética. 

Além disto, para temperaturas de recozimento final acima de 900ºC as amostras que têm 

a menor perda magnética têm 3,4%Si e não sofreram recozimento inicial. Pode-se 

justificar este resultado com base na melhoria da textura bem como no tamanho do grão 

das amostras antes da laminação a frio. As amostras do aço com 3,4%Si sem 

recozimento inicial possuem na região central um tamanho de grão maior (figura 5.1), 

que gerou uma maior deformação de grão na laminação a frio, resultando uma 

quantidade maior de bandas de cisalhamento, que implica em uma maior fração 

volumétrica de η, conforme mostrado na figura 5.40.  

 

Figura 5.39-Perda magnética em função da temperatura de recozimento final das 

amostras dos aços com 2,2%Si e 3,4%Si, com e sem recozimento inicial. 
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Figura 5.40- Fração volumétrica da fibra  em função da temperatura de recozimento 

final para os aços com 3,4%Si e 2,2%Si, com e sem recozimento inicial. 

 

Percebe-se que o recozimento da BQ (bobina laminada a quente) melhorou as 

propriedades magnéticas, B50 e P15/60, do aço com 2,2%Si e piorou as propriedades 

magnéticas do aço com 3,4%Si. Isto ocorreu por causa da estrutura inicial diferente dos 

aços, relacionada ao conteúdo de Si e à laminação quente. 

As amostras do aço com 3,4%Si foi laminado a quente em cinco passes no laminador 

Steckel e isto implica num maior tempo para recristalização estática e crescimento de 

grão, devido à permanência maior da tira no forno. Além disso, este material não 

apresenta transformação de fase. 

O aço com 2,2%Si apresenta transformação de fases em torno de 980ºC. Esta 

transformação provoca uma redução no tamanho de grão, que tem efeito nos passes 

seguintes. As amostras deste aço são laminadas a quente em três passes no Steckel, com 

contribuição menor à recristalização estática e crescimento de grão que no aço com 

3,4%Si. 
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Para a amostra do aço com 2,2%Si, verificou-se que o recozimento inicial 

homogeneizou e aumentou o tamanho de grão em relação à amostra sem recozimento, 

que apresentou um tamanho de grão médio pequeno. O maior tamanho de grão antes da 

laminação a frio propiciou uma textura de deformação favorável à formação de bandas 

de cisalhamento, o que beneficia a nucleação de grãos com orientação da fibra η após o 

recozimento final, o que foi benéfico às propriedades magnéticas.  

Com relação à amostra do aço com 3,4%Si, verificou-se que o recozimento inicial 

aumentou o tamanho de grão médio de 109µm (amostra sem recozimento inicial) para 

190µm. O aumento do tamanho de grão antes da laminação a frio da amostra com 

recozimento inicial resultou em uma menor fração volumétrica da fibra γ em relação à 

amostra sem recozimento inicial. Assim, a amostra sem recozimento inicial, com maior 

fração volumétrica da fibra γ, apresentou uma maior tendência de formar bandas de 

cisalhamento, favorecendo a nucleação de grãos com orientação η após o recozimento 

final, o que foi benéfico às propriedades magnéticas.  
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CAPÍTULO 6. CONCLUSÕES 

 O recozimento inicial aplicado em amostras do aço GNO com 3,4%Si aumentou 

o tamanho de grão de 109 para 190µm, deteriorando as propriedades 

magnéticas, ou seja, reduzindo a indução magnética e aumentando a perda 

magnética. O aumento do tamanho de grão inicial com o recozimento resultou 

em uma menor razão entre as frações volumétricas η/γ na etapa de recozimento 

final das amostras.  

 Para as amostras do aço com 3,4%Si, observou-se que a partir do tamanho de 

grão final de 200µm e 186µm, para os aços com e sem recozimento inicial, 

respectivamente, a razão η/γ diminuiu e ocorreu um pequeno aumento na perda 

magnética. 

 O recozimento inicial aplicado a amostras do aço GNO com 2,2%Si 

homogeneizou e aumentou o tamanho de grão de 29 para 136µm, o que 

favoreceu a formação de bandas de cisalhamento na laminação a frio, 

beneficiando a nucleação de grãos com orientação da fibra η, principalmente 

grãos com orientação de Goss, o que melhorou as propriedades magnéticas. 

 As amostras de aço 2,2%Si sem recozimento inicial apresentaram um tamanho 

de grão inicial pequeno e extremamente heterogêneo, o que influenciou na 

textura final, favorecendo a recristalização em contorno de grão de grãos com 

orientações γ, com efeito deletério às propriedades magnéticas. 

 O recozimento inicial aplicado em amostras do aço GNO com 2,2%Si melhorou 

as propriedades magnéticas, mas o efeito foi deletério quando aplicado em 

amostras do aço GNO com 3,4%Si. Isto se deve a microestrutura de partida 

oriunda do processo de laminação a quente no Steckel. 

 

 

 

 



91 

 

CAPÍTULO 7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS 

FUTUROS  

1. Aprofundar os estudos da influência do recozimento inicial sobre as 

propriedades magnéticas para uma faixa de teores de Si mais ampla, buscando 

definir um teor de Si acima do qual a não utilização do recozimento inicial 

favorece as propriedades magnéticas. 

2. Desenvolver um método para quantificação das bandas de cisalhamento 

presentes no material laminado a frio e correlacionar esta intensidade ou 

densidade de bandas com a nucleação de grãos com orientação de Goss. 
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CAPÍTULO 9. ANEXOS 

ANEXO I – Plano experimental 

AM LIGA ESPBQ T rec1 

t 

encharq DECAPAR ANALISE LAMINAR DESNGRAXAR ANALISE T rec VELOC H2 N2 PO CARGA ANALISE 

TESTE 

MAG. 

    (mm) (ºC) ( s )     (mm)     (ºC) (m/min) (%) (%) (ºC) (kg)     

1 33P 2.0 1030 30 HCl+HF 

R-X, 

OTICA, 

EBSD 0.50 SIM NÃO 540 1.3 0 100 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

2 33P 2.0 1030 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 580 1.3 0 100 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

3 33P 2.0 1030 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 620 1.3 0 100 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

4 33P 2.0 1030 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 660 1.3 0 100 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

5 33P 2.0 1030 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM R-X, 700 1.3 0 100 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

6 33P 2.0 1030 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 740 1.3 0 100 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

7 33P 2.0 1030 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 780 1.3 0 100 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

8 33P 2.0 1030 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 820 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

9 33P 2.0 1030 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 860 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

10 33P 2.0 1030 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 900 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

11 33P 2.0 1030 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 940 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

12 33P 2.0 1030 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 980 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

13 33P 2.0 1030 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 1020 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 
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ANEXO I – Plano experimental (Continuação) 

14 33P 2.0 1030 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 1060 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

15 33P 2.0 1030 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 1100 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

16 33P 2.0 30 30 HCl+HF 

R-X, 

OTICA, 

EBSD 0.50 SIM NÃO 540 1.3 0 100 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

17 33P 2.0 30 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 580 1.3 0 100 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

18 33P 2.0 30 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 620 1.3 0 100 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

19 33P 2.0 30 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 660 1.3 0 100 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

20 33P 2.0 30 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM R-X,  700 1.3 0 100 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

21 33P 2.0 30 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 740 1.3 0 100 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

22 33P 2.0 30 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 780 1.3 0 100 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

23 33P 2.0 30 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 820 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

24 33P 2.0 30 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 860 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

25 33P 2.0 30 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 900 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

26 33P 2.0 30 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 940 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

27 33P 2.0 30 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 980 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

28 33P 2.0 30 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 1020 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

29 33P 2.0 30 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 1060 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

30 33P 2.0 30 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 1100 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

 



98 

 

ANEXO I – Plano experimental (Continuação) 

31 33P 1.7 1030 30 HCl+HF 

R-X, 

OTICA, 

EBSD 0.50 SIM NÃO 540 1.3 0 100 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

32 33P 1.7 1030 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 580 1.3 0 100 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

33 33P 1.7 1030 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 620 1.3 0 100 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

34 33P 1.7 1030 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 660 1.3 0 100 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

35 33P 1.7 1030 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM R-X, 700 1.3 0 100 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

36 33P 1.7 1030 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 740 1.3 0 100 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

37 33P 1.7 1030 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 780 1.3 0 100 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

38 33P 1.7 1030 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 820 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

39 33P 1.7 1030 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 860 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

40 33P 1.7 1030 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 900 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

41 33P 1.7 1030 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 940 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

42 33P 1.7 1030 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 980 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

43 33P 1.7 1030 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 1020 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

44 33P 1.7 1030 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 1060 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

45 33P 1.7 1030 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 1100 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

46 33P 1.7 30 30 HCl+HF 

R-X, 

OTICA, 

EBSD 0.50 SIM NÃO 540 1.3 0 100 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

47 33P 1.7 30 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 580 1.3 0 100 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 
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ANEXO I – Plano experimental (Continuação) 

48 33P 1.7 30 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 620 1.3 0 100 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

49 33P 1.7 30 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 660 1.3 0 100 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

50 33P 1.7 30 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM R-X, 700 1.3 0 100 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

51 33P 1.7 30 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 740 1.3 0 100 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

52 33P 1.7 30 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 780 1.3 0 100 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

53 33P 1.7 30 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 820 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

54 33P 1.7 30 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 860 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

55 33P 1.7 30 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 900 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

56 33P 1.7 30 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 940 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

57 33P 1.7 30 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 980 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

58 33P 1.7 30 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 1020 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

59 33P 1.7 30 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 1060 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

60 33P 1.7 30 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 1100 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

61 20P 2.3 1030 30 HCl+HF 

R-X, 

OTICA, 

EBSD 0.50 SIM NÃO 540 1.3 0 100 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

62 20P 2.3 1030 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 580 1.3 0 100 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

63 20P 2.3 1030 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 620 1.3 0 100 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

64 20P 2.3 1030 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 660 1.3 0 100 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

65 20P 2.3 1030 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM R-X, 700 1.3 0 100 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 
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ANEXO I – Plano experimental (Continuação) 

66 20P 2.3 1030 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 740 1.3 0 100 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

67 20P 2.3 1030 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 780 1.3 0 100 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

68 20P 2.3 1030 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 820 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

69 20P 2.3 1030 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 860 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

70 20P 2.3 1030 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 900 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

71 20P 2.3 1030 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 940 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

72 20P 2.3 1030 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 980 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

73 20P 2.3 1030 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 1020 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

74 20P 2.3 1030 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 1060 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

75 20P 2.3 1030 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 1100 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

76 20P 2.3 30 30 HCl+HF 

R-X, 

OTICA, 

EBSD 0.50 SIM NÃO 540 1.3 0 100 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

77 20P 2.3 30 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 580 1.3 0 100 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

78 20P 2.3 30 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 620 1.3 0 100 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

79 20P 2.3 30 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 660 1.3 0 100 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

80 20P 2.3 30 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM R-X, 700 1.3 0 100 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

81 20P 2.3 30 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 740 1.3 0 100 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

82 20P 2.3 30 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 780 1.3 0 100 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

83 20P 2.3 30 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 820 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 
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ANEXO I – Plano experimental (Continuação) 

84 20P 2.3 30 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 860 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

85 20P 2.3 30 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 900 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

86 20P 2.3 30 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 940 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

87 20P 2.3 30 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 980 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

88 20P 2.3 30 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 1020 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

89 20P 2.3 30 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 1060 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 

90 20P 2.3 30 30 HCl+HF NÃO 0.50 SIM NÃO 1100 1.3 75 25 

< -

30 10 

R-X, OTICA, 

EBSD SIM 
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ANEXO II – Controle do recozimento final 

RECOZIMENTO NO FORNO CONTÍNUO 

Teor 

real 

de H2  

Tem de 

recoz  

Temp 

de 

recoz 

real 
AMOSTRAS 

PONTO DE ORVALHO 

(
o
C) ATM 

o
C 

o
C ENT SAI ENT SAI 

540 490,8 1 16 31 46 61 76 
-

36,4 
-35,6 -36,5 -42 100% N2 

580 504,8 2 17 32 47 62 77 -46 -43 -40 -54 100% N2 

620 570,6 3 18 33 48 63 78 -38 -38,2 -38,4 -38 100% N2 

660 625 4 19 34 49 64 79 -31 -29,9 -43,4 
-

30,5 
100% N2 

700 666 5 20 35 50 65 80 
-

34,2 
-33 -31 

-

30,5 
100% N2 

740 711 6 21 36 51 66 81 
-

36,5 
-36,3 -37,6 

-

37,8 
100% N2 

780 748 7 22 37 52 67 82 
-

38,4 
-38,5 -38,9 

-

39,5 
100% N2 

820 806 8 23 38 53 68 83 
-

27,6 
-25,7 -27,5 -26 

75%H2 

25%N2 
75,6% 

860 844 9 24 39 54 69 84 
-

27,8 
-26,8 -26,1 

-

24,7 

75%H2 

25%N2 
75,6% 

900 855 10 25 40 55 70 85 -24 -24,5 -25,6 -25 
75%H2 

25%N2 
75,6% 

940 931,4 11 26 41 56 71 86 -27 -26,8 -23,5 
-

24,7 

75%H2 

25%N2 
75,4% 

980 970,5 12 27 42 57 72 87 
-

21,2 
-21 -21 

-

19,9 

75%H2 

25%N2 
75,2% 

1020 1011,9 13 28 43 58 73 88 
-

30,2 
-30,9 -28,5 

-

27,4 

75%H2 

25%N2 
75,2% 

1060 1050,9 14 29 44 59 74 89 
-

26,8 
-25,2 -25,6 

-

25,9 

75%H2 

25%N2 
74,4% 

1100 1094,6 15 30 45 60 75 90 -26 -24 -24,6 
-

29,8 

75%H2 

25%N2 
73,4% 
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ANEXO III- ODF DAS AMOSTRAS ANTES DA LAMINAÇÃO A FRIO 

 

Figura 9.1- ODF da amostra de GNO com 3,3%Si com recozimento inicial 
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ANEXO III- ODF DAS AMOSTRAS ANTES DA LAMINAÇÃO A FRIO 

(Continuação)  

 

Figura 9.2- ODF da amostra de GNO com 3,3%Si sem recozimento inicial. 
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ANEXO III- ODF DAS AMOSTRAS ANTES DA LAMINAÇÃO A FRIO 

(Continuação) 

 

Figura 9.3- ODF da amostra de GNO com 2,2%Si com recozimento inicial. 
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ANEXO III- ODF DAS AMOSTRAS ANTES DA LAMINAÇÃO A FRIO 

(Continuação) 

 

Figura 9.4- ODF da amostra de GNO com 2,2%Si sem recozimento inicial. 
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ANEXO IV- ODF’S DAS AMOSTRAS APÓS A LAMINAÇÃO A FRIO 

 

Figura 9.5- ODF da amostra de GNO com 3,3%Si com recozimento inicial. 
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ANEXO IV- ODF’S DAS AMOSTRAS APÓS A LAMINAÇÃO A FRIO 

(Continuação) 

 

Figura 9.6- ODF da amostra de GNO com 3,3%Si sem recozimento inicial. 
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ANEXO IV- ODF’S DAS AMOSTRAS APÓS A LAMINAÇÃO A FRIO 

(Continuação) 

 

Figura 9.7- ODF da amostra de GNO com 2,2%Si sem recozimento inicial. 
 

 

 



110 

 

ANEXO IV- ODF’S DAS AMOSTRAS APÓS A LAMINAÇÃO A FRIO 

(Continuação) 

 

Figura 9.8- ODF da amostra de GNO com 2,2%Si sem recozimento inicial. 
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ANEXO V- ODF’S DAS AMOSTRAS APÓS O RECOZIMENTO FINAL 

 

Figura 9.9- ODF da amostra de GNO com 3,3%Si com recozimento inicial e 

temperatura de recozimento final de 620°C. 
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ANEXO V- ODF’S DAS AMOSTRAS APÓS O RECOZIMENTO FINAL 

(Continuação) 

 

Figura 9.10- ODF da amostra de GNO com 3,3%Si com recozimento inicial e 

temperatura de recozimento final de 740°C. 
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ANEXO V- ODF’S DAS AMOSTRAS APÓS O RECOZIMENTO FINAL 

(Continuação) 

 

Figura 9.11-  ODF da amostra de GNO com 3,3%Si com recozimento inicial e 

temperatura de recozimento final de 860°C. 
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ANEXO V- ODF’S DAS AMOSTRAS APÓS O RECOZIMENTO FINAL 

(Continuação) 

 

Figura 9.12- ODF da amostra de GNO com 3,3%Si com recozimento inicial e 

temperatura de recozimento final de 940°C . 
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ANEXO V- ODF’S DAS AMOSTRAS APÓS O RECOZIMENTO FINAL 

(Continuação) 

 

Figura 9.13- ODF da amostra de GNO com 3,3%Si com recozimento inicial e 

temperatura de recozimento final de 1020°C. 
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ANEXO V- ODF’S DAS AMOSTRAS APÓS O RECOZIMENTO FINAL 

(Continuação) 

 

Figura 9.14- ODF da amostra de GNO com 3,3%Si com recozimento inicial e 

temperatura de recozimento final de 1100°C. 
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ANEXO V- ODF’S DAS AMOSTRAS APÓS O RECOZIMENTO FINAL 

(Continuação) 

 

Figura 9.15- ODF da amostra de GNO com 3,3%Si sem recozimento inicial e 

temperatura de recozimento final de 620°C. 
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ANEXO V- ODF’S DAS AMOSTRAS APÓS O RECOZIMENTO FINAL 

(Continuação) 

 

Figura 9.16- ODF da amostra de GNO com 3,3%Si sem recozimento inicial e 

temperatura de recozimento final de 740°C. 
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ANEXO V- ODF’S DAS AMOSTRAS APÓS O RECOZIMENTO FINAL 

(Continuação) 

 

Figura 9.17- ODF da amostra de GNO com 3,3%Si sem recozimento inicial e 

temperatura de recozimento final de 860°C. 

 

 

 



120 

 

ANEXO V- ODF’S DAS AMOSTRAS APÓS O RECOZIMENTO FINAL 

(Continuação) 

 

Figura 9.18- ODF da amostra de GNO com 3,3%Si sem recozimento inicial e 

temperatura de recozimento final de 940°C. 
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ANEXO V- ODF’S DAS AMOSTRAS APÓS O RECOZIMENTO FINAL 

(Continuação) 

 

Figura 9.19- ODF da amostra de GNO com 3,3%Si sem recozimento inicial e 

temperatura de recozimento final de 1020°C. 

 

 

 



122 

 

ANEXO V- ODF’S DAS AMOSTRAS APÓS O RECOZIMENTO FINAL 

(Continuação) 

 

Figura 9.20- ODF da amostra de GNO com 3,3%Si sem recozimento inicial e 

temperatura de recozimento final de 1100°C. 
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ANEXO V- ODF’S DAS AMOSTRAS APÓS O RECOZIMENTO FINAL 

(Continuação) 

 

Figura 9.21- ODF da amostra de GNO com 2.2%Si com recozimento inicial e 

temperatura de recozimento final de 620°C. 
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ANEXO V- ODF’S DAS AMOSTRAS APÓS O RECOZIMENTO FINAL 

(Continuação) 

 

Figura 9.22- ODF da amostra de GNO com 2.2%Si com recozimento inicial e 

temperatura de recozimento final de 740°C. 
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ANEXO V- ODF’S DAS AMOSTRAS APÓS O RECOZIMENTO FINAL 

(Continuação) 

 

Figura 9.23- ODF da amostra de GNO com 2.2%Si com recozimento inicial e 

temperatura de recozimento final de 860°C. 
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ANEXO V- ODF’S DAS AMOSTRAS APÓS O RECOZIMENTO FINAL 

(Continuação) 

 

Figura 9.24- ODF da amostra de GNO com 2.2%Si com recozimento inicial e 

temperatura de recozimento final de 940°C. 
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ANEXO V- ODF’S DAS AMOSTRAS APÓS O RECOZIMENTO FINAL 

(Continuação)

 

 

Figura 9.25- ODF da amostra de GNO com 2.2%Si sem recozimento inicial e 

temperatura de recozimento final de 620°C. 
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ANEXO V- ODF’S DAS AMOSTRAS APÓS O RECOZIMENTO FINAL 

(Continuação) 

 

Figura 9.26- ODF da amostra de GNO com 2.2%Si sem recozimento inicial e 

temperatura de recozimento final de 740°C. 
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ANEXO V- ODF’S DAS AMOSTRAS APÓS O RECOZIMENTO FINAL 

(Continuação) 

 

Figura 9.27- ODF da amostra de GNO com 2.2%Si sem recozimento inicial e 

temperatura de recozimento final de 860°C. 
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ANEXO V- ODF’S DAS AMOSTRAS APÓS O RECOZIMENTO FINAL 

(Continuação) 

 

Figura 9.28- ODF da amostra de GNO com 2.2%Si sem recozimento inicial e 

temperatura de recozimento final de 940°C. 

 


