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Resumo 

O aço silício de grão orientado é um material utilizado principalmente na fabricação de 

núcleos de transformadores de força e de distribuição valendo de sua principal 

característica que é apresentar excelentes propriedades magnéticas na direção de 

laminação. Em sua linha de produção tradicional envolve o reaquecimento das placas 

em temperatura próximas a 1400ºC, laminação a quente, recozimento, laminação a frio 

(com grandes reduções), descarbonetação, recristalização primária e recristalização 

secundária. A inserção da etapa de nitretação tem como objetivo a redução de custo por 

promover uma temperatura de reaquecimento de placa inferior ao processo 

convencional. A possibilidade de realização de um tratamento térmico simultâneo de 

descarbonetação e nitretação vem com o propósito de reduzir o custo implantação de 

equipamentos do método conhecido como inibidor adquirido. No presente trabalho, foi 

simulado em laboratório o processo de descarbonetação e nitretação em duas 

temperaturas, três concentrações de amônia e três velocidades de tiras (o forno é 

continuo). O aço sofreu um aquecimento em uma câmara de 6 metros com temperatura 

de 600ºC e depois em uma câmara com a temperatura de 860ºC ou 900ºC, onde foi 

realizado o tratamento térmico de descarbonetação e nitretação, seguido de resfriamento 

ao ar. Avaliou-se a composição química e o tamanho de grão depois da recristalização 

primária e secundária, a textura final e as propriedades magnéticas. O tamanho de grão 

depois da recristalização primária foi reduzido se comparado com o processo 

envolvendo a descarbonetação e nitretação separados. As propriedades magnéticas 

apresentaram valores insatisfatórios para aços GO, devido ao tamanho de grão primário 

e ao excesso de nitretação, que resultou em um grande desvio médio da orientação ideal 

de Goss. As propriedades magnéticas apresentaram melhores resultados para a 

temperatura de 900C e menor tempo de tratamento térmico, sendo as variáveis que 

mais afetaram as propriedades magnéticas. A redução de nitrogênio para um dado 

tempo e uma dada temperatura de tratamento térmico gerou uma melhora nas 

propriedades magnéticas. 
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Abstract 

The grain oriented silicon steel is a material used mainly in the manufacture of power 

and distribution transformers cores and its main feature is to provide excellent magnetic 

properties in the rolling direction. In its traditional production line involves slab 

reheating at temperature close to 1400°C, hot rolling, annealing, cold rolling           

(with heavy reductions), decarburization, primary recrystallization and secondary 

recrystallization. The insertion of nitriding step allows a cost reduction by promoting a 

slab reheating temperature reduction in comparison with the conventional process. The 

possibility of carrying out a simultaneous heat treatment of decarburization and 

nitriding is for the purpose of reducing the equipment simplification and cost reduction 

of the method known as acquired inhibitor. In the present work was simulated in the 

laboratory the process of decarburization and nitriding in two temperatures, three 

concentrations of ammonia and three speeds. The steel undergoes heating in a camera of 

6 meters with 600°C temperature and then in a chamber with a temperature of 860ºC or 

900ºC, where was held the heat treatment of decarburization and nitriding, followed by 

cooling. It were evaluated the chemical composition and grain size after the primary and 

secondary recrystallization, the final texture and magnetic properties. The grain size 

after primary recrystallization was smaller compared to only one recrystallization with 

decarburization. The magnetic properties were unsatisfactory for of GO steel, due to the 

small primary grain size and excessive nitriding, which resulted in a large average 

deviation from the ideal orientation Goss. The magnetic properties showed better results 

for the temperature 900C. The reduction of nitrogen for a given time and a given heat 

treatment temperature can improve the magnetic properties. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os aços elétricos de grão orientado (GO) são materiais de extrema importância no setor 

de distribuição de eletricidade, devido as suas propriedades magnéticas alta indução e 

baixa perdas magnéticas deste aço faz com que ele se torne uma ótima opção para a 

construção de núcleos de transformadores. As propriedades magnéticas deste aço é 

consequência da adição de elementos que aumentam a resistividades como Si e da 

orientação cristalográfica preferencial desenvolvida. 

A Figura 1.1 mostra o valor indução magnética no ferro em função do campo externo 

aplicado e das direções cristalográficas. Nota-se que para a direção [100] tem-se um 

valor de saturação magnética para um campo externo de menor valor, sendo a direção 

[100] a de mais fácil magnetização, sendo a direção [111] a de mais difícil 

magnetização (Suzuki et al., 2001). Devido esta característica, a permeabilidade 

magnética, ou a capacidade de ampliação do campo magnético externo, é influenciada 

pela distribuição de orientações cristalográficas dos grãos no aço em uma determinada 

direção e será maior quanto maior for a quantidade de grãos com a direção [100]. 

No processo patenteado por Goss em 1934 de produção de aço elétrico, o material 

adquiri uma alta quantidade de grãos com uma orientação (110)[100] na direção de 

laminação, fazendo com que o aço seja de mais fácil magnetização na direção de 

laminação. A Figura 1.2 representa a orientação de Goss desenvolvida no aço elétrico 

considerando a direção de laminação, transversal e a normal como referência. 

 

Figura 1.1 - Campo magnético no ferro em função do campo externo aplicado e da 

orientação cristalográfica. 
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Figura 1.2 - Orientaçao Goss em um aço laminado. 

Na produção do aço GO, a combinação de composição química, processamento e 

microestrutura são determinantes para a obtenção de ótimas propriedades magnéticas. 

Na composição química o principal elemento é o Si, que tem como função aumentar a 

resistividade elétrica do aço, diminuindo as perdas por correntes parasitas. A adição de 

Si é limitada por fragilizar o aço e dificultar o processo de laminação. Outros elementos 

como Al e Mn também aumentam a resistividade elétrica do aço. O Al, N, S e Mn são 

os principais elementos utilizados para a formação de precipitados, que servirão de 

inibidores de crescimento de grão, que agem de forma a controlar o tamanho de grão na 

etapa de recristalização primária e o crescimento seletivo na recristalização secundária. 

 A diferença entre dois principais meios de produção de aço Si GO está na forma de 

introdução dos elementos formadores de precipitados que irão inibir o crescimento de 

grão secundário. O primeiro método chamado inibidor inerente, todos os elementos são 

adicionados na aciaria enquanto no segundo método, inibidor adquirido, existe uma 

etapa de nitretação posterior a laminação a frio, onde N é introduzido para a formação 

de nitretos que irão agir como inibidores de crescimento de grão. O método do inibidor 

adquirido necessita de uma temperatura de reaquecimento da placa antes da laminação a 

quente menor que a do método do inibidor inerente, por possuir uma quantidade inferior 

de elementos formadores de precipitados, necessitando de uma temperatura menor para 

a solubilização dos precipitados e gerando uma redução de custo (Kumano et al. 2006; 

Xia et al., 2008). 

Na etapa de recristalização secundária, a combinação entre o tamanho de grão primário, 

composição química, distribuição e composição química dos precipitados irá inibir o 
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crescimento de grão até uma temperatura ideal para promover o crescimento anormal 

dos grãos com orientação de Goss (Rollett et al, 1988; Omura et al, 2013). 

Neste trabalho, foi realizada no laboratório da empresa Aperam South America, a 

simulação do processo de nitretação e descarbonetação simultâneos na linha piloto, 

variando o tempo de residência no forno e a temperatura de tratamento. Foram 

analisadas, após o tratamento térmico de nitretação e descarbonetação simultâneos e a 

recristalização secundária, as quantidades de N, C e O, o tamanho de grão, e as 

propriedades magnéticas e textura por meio de EBSD. 
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo Principal  

 Analisar a influência dos tratamentos térmicos simultâneos nitretação e 

descarbonetação sobre a estrutura e propriedades magnéticas de um aço de grão 

orientado com 3,18% de Si. 

 

Objetivos específicos 

 Analisar a influência das variáveis de processo sobre a composição química, 

estrutura e propriedades magnéticas; 

 Avaliar a influência do nitrogênio sobre o tamanho de grão primário, tamanho 

de grão secundário e propriedades magnéticas; 

 Avaliar a possibilidade de produção do aço GO pelo tratamento térmico 

simultâneo de descarbonetação e nitretação. 

 Analisar da textura final; 

 Gerar informação sobre o processo que possa servir de parâmetros para futuros 

experimentos. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 O Aço GO 

Aço elétrico de grão orientado é utilizado para a fabricação de núcleos de 

transformadores. As suas ótimas propriedades magnéticas, baixa perda por histerese e 

alta permeabilidade magnética na direção de laminação são obtidas após recristalização 

secundária que por meio de inibidores promovem um crescimento seletivo da 

componente Goss (110)[001]  na direção de laminação (Kumano, 2004).   

A tecnologia de processo do aço elétrico foi patenteada por Norman P. Goss em 1933, 

onde ele reivindicava um método de produção de aço elétrico com excelentes 

propriedades magnéticas e a maneira de como testar estas propriedades. Goss em sua 

patente credita as propriedades do material ao desenvolvimento de uma orientação 

preferencial dos grãos que aproximariam as propriedades do material ao de um 

monocristal (Goss, 1933). Bozorth em 1935 demonstraria que estas propriedades foram 

obtidas pela concentração elevada de cristais com orientação (110)[001] que acabou 

recebendo o nome de orientação de Goss (Cicalé, 2013; Goss, 1933). 

A compreensão da elevada temperatura de recozimento do lingote em combinação com 

a composição química só seria entendida com os estudos posteriores de Littman (1948), 

que justificaria a alta temperatura de aquecimento do lingote. Dunn (1949) definiu a 

recristalização secundária como o processo responsável pelo desenvolvimento da 

textura de Goss e May et al. (1958) descreveu o papel do sulfeto de manganês como 

inibidor do crescimento dos grãos na recristalização primária, no processo de fabricação 

do aço GO (Cicalé, 2013),  

Um dos primeiros progressos na fabricação do aço GO foi a introdução do processo de 

descarbonetação pela ARMCO no final da década de 30, reduzindo o carbono para 

150ppm de concentração no produto final diminuindo o envelhecimento magnético.  

Em 1956 a empresa Nippon Steel desenvolveu um novo método de produção do aço 

GO usando AlN como principal “inibidor”. Este método produziu aços com 

propriedades magnéticas superiores ao método que utilizava somente MnS. A principal 

diferença entre os dois métodos é a diferença entre a temperatura de solubilização dos 

precipitados, no qual o processo que utiliza somente o MnS possui uma temperatura 
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superior e sua precipitação ocorre durante a laminação quente, já a precipitação de AlN 

ocorre nas etapas subsequente as da laminação a quente, pois sua presença fragiliza o 

material.  (Kumano, 2004). 

Em 1968 Nippon Steel desenvolveu um aço elétrico com alta permeabilidade magnética 

chamado de Oriented Core Hi-B, que significou um grande avanço na produção de aços 

elétricos, aumentando a indução magnética em um campo externo de 800A/m (B8) de 

1,82 para 1,92T e diminuiu a perda por histerese para valores próximos a 0,19W/kg 

(1,7T/50Hz). O Hi-B utiliza o MnS e AlN como inibidores, sendo o AlN o principal 

inibidor e reduzindo a etapa de laminação a frio para apenas uma , com redução de 87%, 

enquanto o processo convencional para a produção do aço GO utilizava o MnS como 

principal inibidor e a laminação a frio era realizada em 2 etapas. Na década de 70 a 

Kawasaki Steel também desenvolveu um aço semelhante denominado RG-H, utilizando 

Se e Sb como inibidores (Xia, 2008; Cicalé, 2013). 

A utilização de um tratamento térmico de nitretação como forma para geração de 

inibidores no aço GO surgiu com a patente japonesa Hei-1-230721, onde o material 

utilizado para revestimento durante o recozimento tinha uma composição química capaz 

de promover a inserção de N no aço, mas esta tecnologia se demonstrou inviável 

industrialmente. A patente japonesa Hei-2-228425 trouxe o método de geração de 

precipitados por meio da nitretação em uma atmosfera contendo amônia e a patente Hei-

2-294428 de 1990 uniu o processo de nitretação e descarbonetação simultaneamente, 

sendo os principais inibidores os nitretos de alumínio e silício (Lee et al.,  2002).  

3.1.1 Processos de produção do aço elétrico GO 

O processo de fabricação do aço elétrico GO convencional em escala industrial foi 

desenvolvido no EUA pela ARMCO na década de 30, o método utilizava o MnS como 

principal inibidor, e a temperatura de reaquecimento precisava ser superior a 1300ºC  e 

possuía duas etapas de laminação a frio e o valor típico da indução magnética é de 

1,85mT para um campo externo de 800A/m. 

A tecnologia desenvolvida pela Nippon Steel em 1956 de produção de aço elétrico de 

grão orientado utilizava os inibidores AlN e MnS com apenas uma etapa de laminação a 

frio, apresentando uma indução superior a 1,88T e este aço ficou conhecido como Hi-B 

(Xia et al., 2008). 
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A Kawasaki Steel desenvolveu na década de 70 um aço elétrico, RG-H, com 

propriedades magnéticas semelhantes ao Hi-B. Nessa tecnologia utilizou-se como 

inibidores MnS, MnSe e Sb, que é um elemento que segrega no contorno de grão agindo 

como um inibidor. Os aços Hi-B e RG-H possuem perdas magnéticas e indução 

superiores ao aço elétrico GO convencional. A Figura 3.1 representa a cronologia da 

evolução do aço elétrico até o inicio da década de 90 (Xia et al, 2008) e a Tabela 3.1 

compara as rotas de produção discutidas acima (Resende, 2008).  

 

Figura 3.1 - Histórico da evolução do aço elétrico (Xia et al, 2008). 

Atualmente existem duas rotas de produção: na primeira conhecida como inibidores 

inerentes, os elementos formadores dos precipitados (inibidores) são adicionados na 

aciaria e precipitação ocorre durante os processos subsequentes e a placa precisa ser 

reaquecida a temperaturas superiores a 1350C. 
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Tabela 3.1 - Comparação entre os processos de produção de do aço GO. 

Método Armco (CGO) Método Nippon Steel (Hi-B) Método Kawasaki (RG-H) 

 Inibidor (Mn,S ou 

Se) 

 Laminação a quente, 

reaquecimento de 

placa T >1300C ; 

 Recozimento de 

normalização;  

 Primeira laminação a 

frio;  

 Recozimento 

intermediário ; 

 Segunda laminação a 

frio, redução 50%; 

 Descarbonetação;  

 Recozimento final ; 

 Aplainamento 

térmico, 

revestimento. 

 Inibidor (Al, N, Mn, 

S, Sn); 

 Laminação a quente, 

reaquecimento de 

placa T > 1300C;  

 Recozimento de 

normalização; - 

 Pesada laminação a 

frio, redução 87%; 

 Descarbonetação; 

 Recozimento Final 

 Aplainamento 

térmico, 

revestimento. 

 Inibidor (Mn, S ou 

Se, Sb); 

 Laminação a quente, 

reaquecimento de 

placa T > 1300C; 

 Recozimento de 

Normalização; 

 Primeira laminação a 

frio; 

 Recozimento 

intermediário; 

 Segunda laminação a 

frio 65%; 

 Descarbonetação;  

 Recozimento final; 

 Aplainamento 

térmico, 

revestimento. 

 

O segundo método denominado de inibidor adquiridor, os principais precipitados 

responsáveis pela inibição do crescimento de grão na recristalização secundária são 

nitretos formados pela introdução de nitrogênio em uma etapa de nitretação, com 

atmosfera de amônia, que pode ser antes da descarbonetação, durante ou depois. Parte 

dos elementos são adicionados também na aciaria de forma que a temperatura 

necessária de reaquecimento da placa para a dissolução dos precipitados fique na faixa 

de 1100 a 1200C. A Tabela 3.2 resume as principais diferenças entre os processos de 

produção do aço GO por inibidores adquiridos e inerentes (Kumano et al., 2004; Xia et 

al., 2008). 

A adição de outros inibidores ocorreu em 1982 com a Nippon Steel, empregando o Sn e 

Cu juntos, para que as desvantagens individuais sejam anuladas e as vantagens sejam 
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mantidas. Por exemplo, a desvantagem do Sn é piorar a camada superficial enquanto o 

do Cu é melhorar a camada superficial e algumas patentes mais recentes utiliza o BN 

como principal inibidor (Xia et al., 2008; Lee et al.,2002). 

Tabela 3.2 - Comparação entre os processos de produção do aço GO com inibidores 

inerente  e adquirido (Kumano, 2004). 

MnS CGO

AlN, MnS HPG

MnSe, (Sb) HPG

HPG

Armco

Nippon Steel

Kawasaki Steel

Inibidor adiquirido(Nitretação, baixa 

temperatura de reaquecimento da placa

Baixa temperatura  

1100-1200C

AlN(Nitreta

ção)
> 85% Nippon Steel

Inibidor Inerente (Solução sólida, Alta 

temperatura de reaquecimento da 

placa).

Classificação por tipo de preparação de 

inibidor

Principais 

inibidores

Redução na 

ultima etapa 

de laminação

Tecnologia

Temperatura alta 

de reaquecimento 

T > 1300 C

50%

> 85%

> 65%

Temp. de 

reaquecimento da 

placa

 

3.1.2 Composição química  

É de comum acordo na literatura que os elementos químicos de importância utilizados 

na fabricação dos aços elétricos grão orientado são: Si, S, Mn, Al, N, Se, Sb e C. 

Recentemente outras tecnologias vêm introduzindo outros componentes como Cu, B, 

Cr, Ni, Ti, Sn entre outros. A Tabela 3.3 compara algumas composições químicas 

sugeridas para a fabricação de aços elétrico GO (Ohata et al., 2002; Ushigami et at., 

2013; Lee et al.,2002; Joo et al., 2008). 

Tabela 3.3 - Composições químicas sugeridas por diferentes autores para a fabricação 

do aço GO. 

Elemeto Ohata et al Lee et al. Ushigami et al. Joo et al.

Si 2,5 - 4,0% 2,90-3,30% 0,8 - 7% 2,0-7,0%

S e Se 0,003 - 0,05% - % -

S - <0,006% - <0,005%

Mn 0,02 - 0,2% 0,05-0,30% 0,05-1,00% < 0,20%

C 0,025 -0,1% 0,02-0,045% <0,085% 0,02-0,07%

Al 0,01 - 0,1% 0,003-0,008% 0,01-0,065% 0,005-0,040%

N < 0,0075% - 0,004-0,012% <0,005%

B - 0,001-0,012% 0,0005-0,0080% -

Cu - 0,03-0,07% - 0.01-0.15%

P - - - 0,02-0,075%

Ni - 0,03-0,07% - -

Cr - 0,03-0,07% - 0,05-0,40%

Sb - - - 0,01-0,1%

Sn - - - < 0,1%  
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O Si é o elemento base para a fabricação do aço elétrico, aumentando a resistividade 

elétrica, o que diminui as perdas por correntes parasitas. O controle da porcentagem do 

silício varia com a tecnologia utilizada e varia de 2,5% a 4,0%. O excesso de Si fragiliza 

o material e prejudica a laminação a frio da liga, já a deficiência prejudica a 

resistividade do aço aumentando as perdas elétricas (Lee et al., 2002). 

O Al encontrado em solução sólida aumenta a resistividade elétrica da liga, ajudando na 

diminuição de perdas por correntes parasitas. Junto com o N formará AlN, que agirá 

como inibidor primário e secundário. A concentração de Al influencia diretamente a 

temperatura de solubilização dos precipitados AlN e o aumento da concentração é 

seguido por um aumento de temperatura de reaquecimento da placa, prejudicando o 

processamento do aço. Baixas quantidades de Al gera quantidades insuficientes 

inibidores, prejudicando a recristalização secundária (Ohata et al., 2002; Ushigami et 

at., 2013). 

O Mn aumenta o campo austenítico durante a laminação a quente reduzindo o tamanho 

de grão primário. Mn também aumenta a resistividade elétrica, diminuindo as perdas 

por correntes parasitas e sua concentração é importante para o controle da temperatura 

de reaquecimento da placa e a solubilização dos precipitados que agem principalmente 

na recristalização primária (Ohata et al.,  2002; Ushigami et al., 2013; Lee et al., 2002; 

Joo et al., 2008). 

O C promove a estrutura austenítica na laminação a quente, aumentando a solubilidade 

do N e evitando a precipitação em excesso de AlN antes da recristalização primária, 

fazendo com que o tamanho grão da estrutura após a recristalização primária diminua o 

que seria prejudicial para a recristalização secundária por modificar a temperatura em 

que inicia a a recristalização secundária. O excesso de carbono é removido na etapa de 

descarbonetação para o nível inferior a 30ppm e seu excesso torna o tempo de 

descarbonetação longo (Alcântra, 2008; Ohata et al., 2002; Ushigami et al., 2013; Lee et 

al., 2002). 

O nitrogênio adicionado para a formação de nitretos que podem agir na inibição do 

crescimento de grão durante recristalização primária, se esse for o interesse, ou 

adicionado por nitretação onde age na recristalização secundária. Seu excesso implica 

no aumento na temperatura de solubilização dos nitretos, aumentando a temperatura de 
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reaquecimento da placa. A deficiência promove uma recristalização secundária instável 

pela insuficiência de inibidores (Joo et al., 2008). 

O S junto com Se formam inibidores do tipo (S,Se)Mn que atuam como inibidores 

primário e uma concentração elevada pode gerar trincas durante a laminação a quente, 

além de elevar a temperatura de solubilização dos precipitados, aumentando a 

temperatura de reaquecimento da placa. A falta destes elementos pode prejudicar a 

recristalização primária pela ausência de inibidores (Alcântra, 2008; Ohata et al., 2002). 

Algumas tecnologias utiliza o B como principal inibidor Lee et al.,  tem-se também a 

aplicação de Cu como inibidor primário junto com Sn, que serve para anular as 

desvantagens da utilização do Cu (Alcântra, 2008). 

3.1.3 Propriedades Magnéticas 

Os aços elétricos são utilizados por terem uma qualidade única, a capacidade de ampliar 

varias vezes um campo magnético externo aplicado sobre ele, propriedade conhecida 

como permeabilidade magnética e que viabiliza a existências de máquinas elétricas 

como motores, geradores e transformadores. O campo interno gerado pela aplicação do 

campo externo recebe nome de indução magnética. A permeabilidade magnética   é um 

fator que mede a relação de ampliação entre o campo externo H e o campo magnético 

B, descrita na equação 3.1 (Landgraf, 2002). 

 
H

B
                                                           (3.1) 

H- Campo magnético externo ou intensidade do campo magnético 

µ-  Permeabilidade magnética 

B- Indução magnética 

 

Os aços elétricos em suas aplicações são magnetizados por campos alternados que 

promovem a histerese magnética e a geração de correntes parasitas no material, fazendo 

com que a inversão da magnetização ocorra com perdas de energia (perdas no ferro). 

Por esse motivo, o mínimo de perda de energia por ciclo é a principal meta na 

fabricação destes aços. A perda magnética ou perda no ferro pode ser divida em três 

parcelas: perda por corrente parasita, perda por histerese e perda anômala (Rasmussen, 

1998). 
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A energia associada à perda magnética por corrente parasita é dissipada por calor e é 

uma das às principais parcelas das perdas magnéticas. Se considerar um transformador, 

Figura 3.2(a), a corrente parasita surge devido ao fluxo alternado promovido pela 

corrente alternada que passa no enrolamento primário, que promove o aparecimento de 

uma força eletromotriz no enrolamento secundário e no próprio núcleo que também é 

um condutor. Esta força eletromotriz, que aumenta do centro para a superfície do 

material, proporciona o aparecimento do que é designado como corrente parasita no 

interior do núcleo do transformador ( Figura 3.2(b)), que cria um campo que irá se opor 

ao campo externo (Cullity, 2009).  

 

Figura 3.2 - Corrente parasita  no nucleo do transformador (Adaptado Cullity, 2009). 

A equação 3.2, desenvolvida teoricamente por Steinnmetz, permite o cálculo da perda 

por corrente parasita (Pe). A equação 3.2 demonstra a existência de duas formas de 

reduzir a perda por corrente parasita: por meio do aumento da resistividade elétrica e 

controle da espessura da chapa (quanto menor a espessura menor será a perda) 

(Rasmussen, 1998). 

                                                                                           

onde Bmax é a máxima indução magnética, e é a espessura,  é a resistividade elétrica, f 

é a frequência e V é o volume. 

A segunda parcela das perdas magnéticas nos aços elétricos está associada à utilização 

da corrente alternada. O material ferromagnético passa por um ciclo de magnetização e 

desmagnetização a cada 1/60 segundos e como a magnetização não é um processo 





6

2

max

222 BefV
Pe         

(3.2) 
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reversível ocorre perda de energia, conhecida como perdas por histerese (Landgraf, 

2002). 

A Figura 3.3 representa a curva de histerese e a área interior representa a perda de 

energia por calor de cada ciclo por unidade de volume. Considerando incialmente o 

material desmagnetizado, este terá os domínios magnéticos orientados aleatoriamente; 

ao aplicar-se um campo magnético externo H, os domínios magnéticos começarão a se 

alinhar gradualmente até que estejam totalmente paralelos, onde o valor da indução 

magnética será máximo    (indução de saturação). Como o processo de magnetização é 

um processo irreversível, a histerese surge a partir da redução do campo magnético. 

Como o valor de   não segue a curva original, no momento em que o valor de   é zero, 

existirá no material um campo magnético residual   , tornando necessária a aplicação 

de um campo externo no sentido oposto, de valor    para que ocorra desmagnetização 

total do material, e a posterior magnetização no sentido contrário (Cullity, 2009; 

Callister, 2002). 

 

Figura 3.3 - Curva típica de histerese (Callister, 2002). 

A equação 3.3 desenvolvida empiricamente por Steinmetz mostra que a perda por 

histerese (Phy) é proporcional ao volume da matéria e a Bmax, sendo que o índice   e a 

constante    dependem da qualidade do material e da densidade de fluxo (Rasmussen, 

1998). 
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n

hy BfVkP max1 ..                                                   (3.2) 

As perdas anômalas, a terceira parcela das perdas magnéticas, completa o total de 

perdas observado experimentalmente. Geralmente elas estão associados às perdas por 

correntes parasitas (Rasmussen, 1998), mas alguns autores associam com as perdas por 

histerese também(Landgraf, 2002). 

3.1.4 Textura Cristalográfica 

Textura cristalográfica é uma orientação preferencial presente em um agregado 

policristalino. As principais variáveis que interferem na estrutura cristalográfica são: 

composição química, redução da laminação, temperatura de acabamento, tamanho de 

grão inicial da faze matriz, taxa de resfriamento durante a transformação e taxa de 

aquecimento.  

Nos materiais processados termomecanicamente a componente de textura é 

representado pelo plano cristalino (hkl), que é paralelo ao plano da chapa e a direção 

[uvw] pertencente ao plano e paralelo a direção de laminação. O conjunto de um 

determinado plano ou direção paralela a uma determinada direção é nominado de fibra. 

As principais fibras e componentes observados nos aços elétricos estão listados abaixo:  

 Fibra   ou Fibra DN (111)[uvw]: São componentes que apresentam a direção 

[111] paralela a direção normal de laminação;  

 Fibra   ou Fibra DL(h,k,l)[110]: São as componentes que possuem a  direção 

[110] paralela a direção de laminação;  

 Fibra   (h,k,l)[100]: São as componentes que possuem a direção [100] paralela a 

direção de laminação; 

 Componente Goss (110)[001]: São os grãos que possuem os planos (110) 

paralelos a superfície da chapa e a direção [001] paralela a direção de laminação  

 Componente Cubo (100)[010]: São os grãos que possuem os planos (100) 

paralelos a superficie da chapa e a direção [010] paralelo a direção de laminação. 

As representações da distribuição e das intensidades das orientações cristalográficas são 

feitas por meio de figura de polo direta, figura de polo inversa e FDOC (funções de 

distribuição de orientações cristalográficas). 



  

15 

 

Para a representação de uma determinada orientação cristalográfica é utilizado os 

ângulos de Euler, que por meio de três rotações consecutivas (       ) dos eixos 

[100], [010] e [001] do cristal, de forma a coincidir com as direções paralela, transversal 

e normal de laminação, é possível representar qualquer orientação cristalográfica 

presente na chapa. Uma forma de representar todas as orientações possíveis em função 

dos ângulos de rotação é espaço tridimensional de Bunge, onde cada aresta representa 

um ângulo de rotação. Normalmente utilizam-se secções do espaço de Bunge para 

representar a distribuição das orientações. A Figura 3.4 representa um corte onde está 

uma das principais orientações do sistema cúbico (Dafé, 2010). 

 

Figura 3.4 - Espaço de Bunge e a secção ∅2=45 (Dafé, 2010). 

A representação por figura de polo direta consiste na representação por projeção 

estereográfica e a obtenção destas figuras está representada na Figura 3.5. Neste 

método, realiza principalmente análise da intensidade de um determinado plano paralelo 

à direção de laminação. Já a figura polo inversa analisa as direções paralelas à direção 

de laminação. 

A Figura 3.6 mostra a representação dos dados por FDOC, que é uma forma de 

representar a distribuição de orientações em 2D, que consiste em cortes sequenciais de 

uma determinado ângulo de rotação dos sistema de coordenado utilizados no espaço 

Bunge. 
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Figura 3.5 - Representação de como é obtida uma figura de polo (Resende, 2003). 

Este tipo descrição inclui informações sobre a distribuição das orientações dos cristais e 

a fração volumétrica de cada orientação (ao contrário das figuras de polo que fornecem 

informações incompletas e semiquantitativas, por representarem apenas os planos de 

difração (hkl)) (Resende, 2003). 

 

Figura 3.6 - FDOC de um aço Si encruado por Skin Pass (Löw et al., 2006). 

Por meio da difração de raios-x tem-se uma analise simultânea do agregado 

policristalino, obtendo informações estatísticas sobre a distribuição das orientações dos 

grãos.  



  

17 

 

3.1.5 Principais fatores que influenciam o desenvolvimento da textura 

de recristalização em metais 

O desenvolvimento de textura após a recristalização é um fenômeno de extrema 

importância com aplicação em diversas áreas, sendo as mais importantes para as áreas 

onde buscam o aprimoramento de propriedades como estampabilidade e magnéticas, 

que são fortemente dependentes da orientação cristalográfica. A textura de 

recristalização pode ser influenciada por fatores cinéticos da recristalização como 

temperatura, taxa de aquecimento, taxa de nucleação; pelo tipo de sítios nucleação como 

partícula de segunda fase, bandas de deformação, bandas de cisalhamento, contornos de 

grãos, maclas; por fatores que afetam o crescimento como partículas de segunda fase, 

pela história da estrutura deformada, que envolve o nível de redução, o numero de 

passes, a orientação e tamanho dos grãos deformados entre outros e será afetada 

também pelos elementos em solução solida.   

Diferentes tipos de sítios de nucleação para recristalização podem favorecer o 

crescimento de diferentes tipos orientação, sendo assim poderá aumentar uma 

determinada orientação, intensificando um determinado tipo de nucleação. Quando a 

nucleação se dá no interior dos grãos, onde a forca motriz esta ligada ao crescimento de 

um subgrao que ocorre geralmente em ligas com baixa redução a frio, favorece o 

desenvolvimento de componentes de textura como (111) e (011), por que estas são as 

primeiras a serem nucleadas tendo um tempo superior para o crescimento. A Figura 3.7 

representa de forma esquemática a taxa de nucleação em função do tempo.  

Partículas de segunda fase presentes antes da deformação podem agir também como um 

sitio para nucleação, sendo que a orientação final do grão acaba tendo a orientação 

próxima da região deformada ao redor da partícula, o que faz com que as características 

e propriedades das partículas interfiram também na orientação a ser nucleada. As 

regiões onde possuem alta energia também agem de forma que contribuem para a 

orientação final, como as bandas de deformação, que favorece o desenvolvimento da 

componente cubo em matérias CFC e as bandas de cisalhamento que favorece o 

desenvolvimento textura Goss em materiais CCC (Hutchinson, 1973; Humphreys, 

1995). 
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. 

Figura 3.7 - Representação esquemática da dependência da taxa de nucleação com a 

orientação no Ferro laminado a Frio (Humphreys, 1995). 

A composição química da liga interfere diretamente na textura presente depois da 

recristalização. O cobre altamente puro com uma alta redução pode possuí quase que 

sua totalidade da componente cubo, como um cristal simples, mas a medida que sua 

composição muda  como por exemplo a adição de Zn a componente Cubo e suprimida, 

como mostra a Figura 3.8 (Doherty 1997, Humphreys, 1995). 

 

Figura 3.8 - Influência da adição de Zn na distribuição de orientação cristalográficas na 

liga Cu-Zn (Humphreys, 1995). 

Uma dos fatores que mais influenciam a textura de recristalização é o grau de redução 

sofrido pelo material. No ferro e cobre puro o aumento do grau de redução provoca um 

aumento da componente (111) paralela a direção normal para o ferro e da componente 

cubo no cobre. A Figura 3.9 mostra a variação da orientação cristalográfica do ferro 

puro em função do grau de redução e também mostra que o tamanho de grão inicial 

afeta o desenvolvimento da textura de recristalização (Matsuo, 1989). 

A forma como se aquece o material influenciará a taxa de recuperação e de 

recristalização e essas duas variáveis também afetarão a textura final do material. Na 
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Figura 3.10  é mostrado que a fração de grãos recuperados dependerá da temperatura de 

aquecimento assim como a quantidade de grãos recristalizados dependerá da 

temperatura de aquecimento. No caso do gráfico para o material com tamanho de grão 

de 300µm a orientação que sofreu menos recuperação foi favorecida na recristalização 

que foi a [110] e para o tamanho de grão de 30µm a direção [111] que também teve um 

recuperação menos acentuada que a [110] (Matsuo, 1989). 

 

 

Figura 3.9 - Variação da textura do ferro puro laminado a frio e recristalizado com o 

grau redução na laminação a frio e tamanho de grão inicial (Matsuo, 1989). 

 

Figura 3.10 - Influência da taxa de recristalização e recuperação sobre a orientação 

cristalográfica (Matsuo, 1989). 
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3.2 Nitretação 

Nitretação é um tratamento térmico superficial que busca introduzir nitrogênio na 

superfície do aço com uma estrutura ferrítica e, como não possui necessidade de 

alteração de fase, possui excelente controle dimensional com um mínimo de distorção. 

Os aços que geralmente são nitretados são de médio carbono e possuem em sua 

composição química elementos formadores de nitretos como Al, Cr, V e Mo. A 

nitretação é realizada com o gás de amônia que é dissociada na superfície de acordo 

com a equação 3.6 (onde o nitrogênio atômico acaba sendo absorvido pela interface) 

(Krauss, 2005).  

3.2.1 Termodinâmica e cinética do processo 

A atmosfera usualmente utilizada na nitretação é composta por uma mistura de gases de 

amônia, nitrogênio e hidrogênio. Abaixo estão descrito as possíveis reações que podem 

ocorrer durante a nitretação e na Figura 3.11 uma representação das combinações das 

reações. 

 

 
    [ ]                                                        (3.3) 

      
 

 
    

 

 
                                                 (3.4) 

     [ ]   
 

 
                                                   (3.5) 

 

Figura 3.11 - Representação das possíveis reações durante a nitretação. 
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Consideraram-se as temperaturas usuais de nitretação, a introdução de nitrogênio por 

meio da equação 3.4, utilizando o nitrogênio molecular como fonte, se torna inviável já 

que para valores baixos de concentração de nitrogênio no aço necessita-se de valores 

altos de fugacidade para o nitrogênio molecular, sendo praticamente impossível atingir 

valores significativos de nitretação. Analisando as equações 3.5 e 3.6 ([N] representa a 

concentração de nitrogênio no sólido na forma de elemento intersticial ou em 

precipitados) os potenciais químicos do nitrogênio molecular e o que está em solução 

sólida são iguais, mas a lenta decomposição térmica da amônia em nitrogênio e 

hidrogênio molecular permite desconsiderar a reação da equação 3.5 assim como a 

recombinação de nitrogênio dissolvido em nitrogênio molecular (equação 3.4) no 

processo de nitretação (Meka, 2011; Winter, 2009). 

Considera-se o equilíbrio local entre gás/sólido (alcançado por alto fluxo de gases sobre 

a superfície do sólido) na superfície do sólido, e a equação 3.7 representa a atividade do 

nitrogênio em equilíbrio na decomposição da amônia (equação 3.6) (Hussein, 1984).  
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Ka                                        (3.7) 

Como a atividade do nitrogênio está diretamente ligada com a sua concentração em 

solução sólida, o controle da quantidade de N absorvido pode ser analisado pela 

equação 3.7, onde 
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p
 é denominado de potencial de nitrogênio. Geralmente a 

temperatura, a pressão parcial de    e o fluxo de gases sobre o material são mantidos 

constantes, o que faz com que a pressão parcial de     seja a variável responsável pela 

inserção de N (Jung, 2011). 

3.2.2 Microestrutura 

O diagrama de equilíbrio entre Fe-N está representado pela Figura 3.12, com o 

nitrogênio em solução sólida. Como a nitretação em atmosfera de    é inviável, Lehrer 

na década de 30 desenvolveu um diagrama de fase representado na Figura 3.13 entre 

Fe-N em função da temperatura e potencial de nitretação 
2

3

2

3

H
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p

p
 (Hussein, 1984).  
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Neste diagrama, representa-se o equilíbrio da superfície do metal com o potencial de 

nitretação da atmosfera. Por meio desse diagrama nota-se que para valores altos de 

potenciais de nitretação aparecem três tipos de nitretos de ferro: , ’ e , que são 

precipitados na forma de uma camada externa sobre a superfície para aços ligados; para 

o ferro puro estas fases aparece no interior do aço também. 

 

Figura 3.12 - Diagrama de equilíbrio Fe-N (Woehrle, 2012) 

 

Figura 3.13 - Diagrama de Lehrer (Jung, 2011). 
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No processo de nitretação se classifica as regiões nitretadas em camada de compostos 

ou camada branca, sendo a primeira camada composta pelo nitretos de ferro. A região 

abaixo da camada branca é denominada de camada de difusão, onde o nitrogênio se 

encontra na forma intersticial e formando nitretos. A Figura 3.14 trás a representação 

esquemática das duas regiões com suas propriedades características e tipos de nitretos; 

 

Figura 3.14- Representação das duas regiões formadas no processo de nitretação (Meka, 

2011).  

Na nitretação de ligas ferrosas onde existem elementos de liga com grande afinidade 

com N, como Ti, V, Cr, Al e Mo, ocorre à formação de nitretos na região de difusão do 

nitrogênio. Um parâmetro para caracterizar o perfil de concentração do nitrogênio na 

espessura do metal é a afinidade entre o nitrogênio e os elementos de liga. 

 A afinidade pode ser dividida em forte, intermediária e fraca. A interação forte é 

caracterizada por apresentar uma fronteira entre uma região nitretada e outra não 

nitretada, e na zona nitretada praticamente todo elemento de liga é precipitado, sendo a 

cinética de precipitação praticamente controlada pela difusão do nitrogênio. Os 

elementos de liga que se enquadram neste grupo são Ti e V. Os elementos como Al e Si 

que possuem uma afinidade fraca tem como característica apresentar uma concentração 

de N constante na região penetrada e a cinética é controlado pela difusão dos elementos 

de liga. A interação intermediária apresenta uma mescla entre a interação forte e fraca.  

A Figura 3.15 representa ao perfil de concentração de nitrogênio em função do tempo 

de nitretação, profundidade e concentração de nitrogênio. Para a afinidade forte o 
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material só atinge a profundidade máxima com o aumento do tempo e concentração 

apresentando uma divisão clara entre a região nitretada e o restante do aço. Na interação 

fraca a concentração é constante em toda a espessura nitretada. Para a afinidade 

intermediária a distribuição de nitrogênio varia na espessura nitretada para baixos 

valores de tempo e essa variação é diminuída à medida que aumenta o tempo de 

nitretação  (Jung, 2011). 

 

Figura 3.15 - Perfil de concentração de N em função da afinidade do elemento químico. 

C, t e Z são respectivamente  concentração de nitrogênio, tempo de nitretação e 

espessura penetrada(Adaptado de Jung, 2011). 

3.2.3 Precipitação Durante a Nitretação em Aços GO 

É reconhecido que o “Pinning effect” gerado pela alta densidade de pequenos 

precipitados (<50 nm) nos contornos de grãos são responsáveis pelo crescimento 

anormal dos grãos na recristalização secundária, sendo os nitretos geralmente utilizados 

como inibidores. 

Diferentes tipos de nitretos são utilizados na produção dos aços GO, a formação deles 

durante o processo depende do tipo de tecnologia, concentração de nitrogênio e do tipo 

de elementos formadores de nitretos, como Al, Si e Mn (Bernier,2013). 

Em aços elétricos GO contento Al, o principal inibidor durante a recristalização 

secundária é o nitreto de alumínio, mas durante a nitretação os tipos de precipitados 

formados dependerão da temperatura. Para temperatura baixas, <750C, os principais 

precipitados formados são       e        mostrados na Figura 3.16. Durante a 

nitretação estes precipitados são formados preferencialmente perto da superfície. Na 

recristalização secundária estes precipitados tendem a dar lugar para AlN que são mais 

estáveis em altas temperaturas (Liao et al.,  2008). 

Forte Fraca Intermediária
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Em altas temperaturas, > 750C, o principal inibidor é AlN (alumínio e nitrogênio são 

os componentes majoritário dos precipitados), mas é  conhecido que é os precipitados 

menores que 50nm que efetivamente participa de maneira efetiva na inibição são 

precipitados do tipo (Al,Si)N. Se o material apresentar Mn, pode-se considerar os 

nitretos do tipo (Al, Si, Mn)N. 

 

Figura 3.16 - Imagem por MET mostrando precipitados após nitretação de um aço 

elétrico(Liao et al.,  2008). 

A Figura 3.17 mostra um diagrama de fase ternário entre Al, Si, Mn construído a partir 

de mais de 900 tipos de nitretos encontrados em um aço elétrico contendo 3% Si, 

0,25%Mn, 0,5%Cu, 0,015%Al, 0,01N, 0,04C, mostrando praticamente duas classes de 

nitretos (Al,Si)N e (Al,Si,Mn)N, sendo os precipitados ricos em Al em maior frequência 

(Bernier et al., 2013; Sicalé, 2013). 

 

Figura 3.17 - Diagrama ternário baseado na concentração de Al, Si, Mn  na composição 

de 900 nitretos encontrados em um aço elétrico (Bernier et al.,  2013). 
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3.3 Recristalização 

A recristalização é um processo onde ocorre a formação de uma região livre de 

deformação em uma matriz deformada e um posterior crescimento desta zona em 

consumo da região deformada, sendo a energia armazenada na deformação a força 

motriz do fenômeno. A recristalização da estrutura deformada é normalmente chamada 

de recristalização primária, para distinguir do crescimento anormal de grão que ocorre 

com a matriz recristalizada que é denominada de recristalização secundária 

(Humphreys, 1995). 

As maiorias das ligas de importância comercial apresentam mais de uma fase; esta 

segunda fase pode estar presente antes da deformação a frio ou aparecer durante a 

recristalização. Os principais efeitos das partículas de segunda fase são: o aumento da 

energia interna e o aumento de sítios para nucleação, ambos os casos aceleram o 

processo de recristalização e o pinning effect onde a presença de partículas muito 

próximas dificulta o processo de recristalização, podendo até suprimi-la (Humphreys, 

1979). 

A influência das partículas sobre a recristalização dependerá de sua natureza, fração 

volumétrica e de sua dispersão no material. Sua presença antes afetará a estrutura 

deformada, aumentando a quantidade de discordâncias e, consequentemente, a força 

motriz para a recristalização. Pode gerar novos sítios de nucleação para a 

recristalização, por provocar uma deformação não homogênea da matriz e gerar em sua 

vizinhança uma estrutura deformada que poderá ser uma região propicia para a 

nucleação (KÖster, 1973; Humphreys, 1995). 

As características da partícula, como seu tamanho, coerência com a matriz, resistência 

mecânica, afetará o comportamento da recristalização podendo acelerar ou retardar o 

processo. Geralmente o aumento do tamanho de partícula de segunda fase tende a 

acelerar o processo de recristalização, como mostra a Figura 3.18 para uma liga de Al-

Si. Para partículas suficientemente pequenas e próximas ocorre o contrário, a 

recristalização é retardada.  

A transição entre acelerar ou retardar a recristalização é função da fração volumétrica e 

do tamanho médio das partículas e esta dependência está representada de forma 

esquemática na Figura 3.19, onde são mostrados estes parâmetros e o grau de 
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deformação sobre a cinética e o mecanismo de recristalização (PSN - Nucleação 

estimulada por partícula) (Humphreys, 1995). 

 

Figura 3.18 - Efeito do tamanho de partícula na recristalização da liga Al-Si, com 

redução de 50% a frio e recozida a 300C (Humphreys, 1995). 

 

Figura 3.19 -Representação esquemática do efeito do tamanho de partícula, fração 

volumétrica e deformação sobre a cinética e mecanismo de recristalização.  PSN - 

Nucleação estimulada por partícula (Humphreys, 1995). 
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3.3.1 Recristalização e Precipitação Simultâneas  

Durante o processo de recristalização geralmente aceita-se que a temperatura de 

recozimento pouco altere as partículas de segunda fase presentes ou que sua 

modificação pouco influenciaria na recristalização. Porém, existem situações em que as 

partículas de segunda fase precipitam durante o recozimento de recristalização. Esta 

situação ocorre em soluções supersaturadas, bem como nas condições experimentais 

deste trabalho, que por meio do controle da atmosfera do forno de recozimento ocorre a 

precipitação de partículas de segunda fase (KÖster, 1973) (Humphreys 1979).  

A presença de uma estrutura deformada poderá afetar a natureza e a cinética de 

precipitação, da mesma forma que a precipitação poderá influenciar o processo de 

recuperação e recristalização, criando uma situação extremamente complexa.  

Durante a o recozimento de uma solução sólida supersaturada e laminada a frio, a 

precipitação e recristalização podem ocorrer, e a Figura 3.20 representa de forma 

esquemática uma curva TTT de um material que foi rapidamente aquecido até a 

temperatura de recozimento.  

As linhas de início e fim de recristalização foram conseguidas com ligas diluídas e sem 

precipitados. A curva de precipitação representa uma quantidade suficiente de 

precipitação que afeta o comportamento da recristalização (Humphreys, 1995).  

Para soluções sólidas supersaturadas podem-se considerar três regimes representados na 

Figura 3.20: 

 Regime I 

Temperaturas inferiores à temperatura no ponto B, possuem quantidades 

significativas de precipitados inibindo a recristalização. O coalescimento dos 

precipitados pode ocorrer e, consequentemente, a recristalização.  

 Regime II 

Temperatura entre o ponto A e B, recristalização ocorre antes da precipitação, 

mas a precipitação poderá evitar a completa recristalização. 

 Regime III 
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Temperatura superior ao ponto A, a recristalização ocorre antes do inicio da 

precipitação, não sendo afetada pelas partículas de segunda fase. A precipitação ocorre 

no material já recristalizado. 

 

Figura 3.20 - Diagrama esquemático TTT para a recristalização e precipitação de uma 

liga de alumínio supersaturada e laminada a frio (Humphreys, 2005). 

3.4 Recristalização Secundária 

O controle da textura por meio da recristalização secundária é o principal mecanismo 

para a fabricação do aço elétrico de grão orientado, por isso este processo é 

intensamente pesquisado para melhorar as propriedades magnéticas e diminuir custos. O 

mecanismo de recristalização secundária possui como força motriz a diminuição de 

energia do sistema por diminuição da área superficial dos contornos dos grãos, ou seja, 

logo após a recristalização primária ser completada, se o material estiver em uma 

determinada temperatura onde as forças de ancoramento já não são suficientes para 

inibir o crescimento de grão da estrutura ocorre o crescimento de grão.  

A Figura 3.21 mostra uma FDOC de uma estrutura após a recristalização primária e a 

Figura 3.22 após a recristalização secundária, mostrando uma orientação preferencial 

após o tratamento térmico. O crescimento pode ocorrer uniforme ao longo do tempo, 

denominado de crescimento normal grão, ou pode ser descontinuo, denominado de 

crescimento anormal. 
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Figura 3.21 - FDOC de um aço elétrico após a recristalização primária (Chen, 2002). 

 

Figura 3.22 - FDOC de aço elétrico após a recristalização secundária (Chen, 2002). 

Bozorth, em 1935, provou que as propriedades magnéticas superiores dos aços elétricos 

de grão orientado eram devido a uma preferencial orientação e Dunn, em 1949, 
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demonstrou que a recristalização secundária era responsável pelo desenvolvimento da 

textura com a orientação preferencial {110}<001>. Mais tarde mostrou-se que as 

condições gerais para o desenvolvimento do crescimento anormal de grãos na 

recristalização secundária eram pequenos grãos após a recristalização primária e fases 

secundárias dispersas para evitar o crescimento normal dos grãos (Xia, 2008). 

3.4.1 Crescimento anormal 

No crescimento de grão normal, os contornos de grão crescem livremente de forma 

uniforme enquanto que, no crescimento anormal, apenas alguns contornos crescem de 

forma a consumir outros. Isto ocorre pela presença de forças que não permitem o 

crescimento de determinados contornos de grãos, quando estas forças não estão 

presentes o crescimento anormal da lugar ao crescimento normal dos grãos. Os 

principais fatores que favorecem o crescimento anormal dos grãos são as 

heterogeneidades de tamanho de grão, dispersão de partículas, textura pronunciada, 

espessura da amostra (Padilha, 1996). 

Figura 3.23  mostra a influência da dispersão das partículas sobre o crescimento de grão, 

e a possibilidade de controle do tamanho de grão por dispersão de uma segunda fase 

(Padilha, 1996). 

 

Figura 3.23 - Influência da dispersão das partículas sobre o crescimento de grão. 

Humphreys juntou o parâmetro Zener com o tamanho de grão primário e dimensionou 

um parâmetro denominado    que serve para prever a ocorrência do crescimento de 

grão anormal.    é definido pela a equação 3.8: se 0,1<    <0,25 tanto o crescimento 
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normal quanto o anormal ocorrem; para 0,25<    <1,00 somente o crescimento anormal 

ocorre e para   >1 não ocorre crescimento de grão (Chiao, 2008). 

                                            ZH = 3
f.R

2r
                                                        (3.8)         

onde f é a fração volumétrica de inibidores, r é o raio médio dos inibidores e  ̅ é o 

tamanho de grão médio após a primeira recristalização  

3.4.2  Mecanismos de recristalização secundária 

No processamento do aço GO a principal etapa para o desenvolvimento da textura de 

Goss [110](001) é a recristalização secundária. Nesta etapa, os precipitados (inibidores) 

agem de forma a retardar o movimento dos contornos de grãos, de forma que para uma 

determinada temperatura os grãos de orientação Goss sejam favorecidos no crescimento 

anormal dos grãos. Na literatura existem duas teorias parecidas que discutem o processo 

de crescimento seletivo e a maior mobilidade de determinados contornos de grãos. 

O primeiro modelo CSL (Coincidence Site Lattice) tem-se que até o início da 

recristalização secundária todos os contornos estão estagnados e durante o recozimento 

a força de ancoramento diminui com o coalescimento dos precipitados e com o aumento 

de temperatura. Esta força dependeria do tipo de contorno de grão e os contornos CSL 

de baixa energia sofreria uma força de ancoramento menor que a dos mais contornos, o 

que favoreceria o crescimento destes contornos consumindo os demais. Para este 

modelo os grãos com a orientação Goss teria uma frequência alta deste tipo de 

contornos de grão, o que privilegiaria o crescimento dos grãos com orientação Goss 

(Alcântara, 2012). 

O segundo modelo assume que os contornos de alta mobilidade chamado de HE (high 

energy) possuem uma desorientação entre 20-45 e são favorecidos durante o 

recozimento pela diminuição da foça de ancoramento (Stoyka, 2009). 

3.4.3 Microestrutura 

Sabe-se que a microestrutura tem grande influência nas perdas por histerese e anômalas, 

e a eliminação de defeitos por meio do recozimento promovendo a recristalização 

primária e posteriormente a secundária faz com as parcelas de perdas por histerese e 

anômalas diminua. A Figura 3.24 mostra a diferença de perdas entre um aço elétrico 
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1006 sem recozimento e com recozimento; as perdas por histerese diminuem de 12W/kg 

para cerca de 3W/kg. 

 

Figura 3.24 - Perdas totais de vários tipos de aços elétricos e a porcentagem de cada 

parcela, Pa (perda anômala), Pp (perdas por corrente parasitas) e Ph (perdas hiteréticas) 

(Landgraf, 2002). 

Na Figura 3.25 temos à esquerda a estrutura de um aço elétrico de alta permeabilidade 

que possui uma estrutura de grão grosseira e uma forte orientação preferencial, 

enquanto no aço GO convencional temos um estrutura de grãos menor e uma orientação 

Goss menos pronunciada, o que evidencia a importância da microestrutura nas 

propriedades magnéticas dos aços elétricos, já que o HGO apresenta propriedades 

superiores ao CGO (Frommert, 2008). 

 

Figura 3.25 - Imagem de EBSD da microestrutura de aço GO dito de  alta 

permeabilidade HGO e um aço GO dito convencional CGO. 
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3.5  Descarbonetação 

O processo de descarbonetação tem como objetivo a retirada de carbono do aço por 

meio de uma atmosfera controlada. Como na nitretação, pode-se no processo de 

descarbonetação associar a concentração de carbono na superfície do aço com um 

potencial de carbono ligado a composição dos gases na atmosfera controlada em um 

forno.  

Normalmente o controle do potencial de carbono é resultado do controle da 

concentração de vapor d’água (dew point), dióxido de carbono ou pressão parcial de 

oxigênio, associado com a adição de ar ou metano a atmosfera (Arai et al.,  1991). 

O principio do controle do potencial de carbono é mais bem compreendido ao 

analisarmos reação abaixo e sua constante de equilíbrio: 

                                                             (3.9) 
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onde    é a constante de equilíbrio,    é a atividade do carbono,      é a pressão parcial 

de dióxido de carbono,     é a pressão parcial de monóxido de carbono. 

Associando a equação 3.10 e a 3.12 chega-se a equação 3.13 e como a concentração de 

carbono esta intimamente ligada a sua atividade, a equação 3.13 representa de uma 

forma intrínseca a concentração do C no aço.  

Como as constantes dependem somente da temperatura e a pressão de hidrogênio e 

monóxido de carbono permanece constante na atmosfera do forno o controle da 

concentração de carbono se da pela alteração da pressão de     no sistema. 
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3.6 Resultados da Literatura 

Na produção do aço elétrico de grão orientado existem duas etapas de extrema 

importância: a descarbonetação onde o objetivo é a remoção do carbono em solução 

sólida para níveis abaixo de 30ppm e a nitretação que busca a introdução de nitrogênio 

para a geração de nitretos que agirão como inibidores de crescimento de grão, onde é 

uma etapa fundamental para o controle da recristalização secundária. Estas duas etapas 

podem ser realizadas simultâneas ou separadas sendo a descarbonetação realizada 

primeiro, podendo ocorrer também o processo simultâneo com outra descarbonetação 

em seguida (Lee, 2002)(Joo, 2008). 

Para a descarbonetação de aços GO são utilizados valores típicos de ponto de orvalho 

entre 30 a 70C, sendo que para valores inferiores a 30C não promove a 

descarbonetação completa e para valores superiores a 70C compromete a superfície do 

aço afetando as propriedades magnéticas (Lee et al., 2002). 

No emprego da nitretação do aço GO controla-se o tempo, temperatura e concentração 

de amônia de forma a atingir a concentração de nitrogênio da ordem de 150ppm. A 

fração volumétrica dos precipitados aumenta com o tempo de nitretação, já o tamanho 

médio dos precipitados assim como o do tamanho de grão primário diminui como o 

aumento do tempo (Liao et al., 2009, Kumano et al., 2004). O tamanho dos precipitados 

que realmente agem de forma eficaz na inibição do crescimento de grão são da ordem 

de 30nm e são nitretos do tipo (Al, Si, Mn)N (Bernier et al., 2013). 

O emprego da descarbonetação junto com a nitretação visa à redução de custo da 

produção, mas para sua realização existe a necessidade de um controle mais restrito da 

estrutura. Na união destas duas etapas o tamanho de grão após recristalização 

secundária tende a ficar menor ou heterogêneo, diminuindo a temperatura inicial da 

recristalização secundária e gerando orientações diferentes da de Goss.  

Para a compensação deste efeito pode-se procurar gerar um método que aumente o 

tamanho de grão após a recristalização primária, por exemplo, abaixando as 

concentrações de Al e S para patamares inferiores a 30ppm e/ou a adição de P. Também 

pode-se aumentar a força inibitória adicionando-se outros elementos formadores de 

precipitados como Cu e/ou B, e também elementos que segregam em contornos de grão 

como o Sb e Sn. Este aumento da força inibitória compensaria o efeito de antecipação 
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da recristalização devido ao fato do material ter uma força motriz maior para a 

recristalização com grão menores (Joo et al.,  2008; Lee et al.,  2002).  

A Tabela 3.4 mostra a influência da adição de boro em um aço GO com a etapa de 

descarbonetação e nitretação simultâneos. A ausência de B, material A, promove uma 

recristalização primária heterogênea e, consequentemente, uma recristalização 

secundária incompleta, e no caso de excesso promove um desvio de orientação 

comprometendo as propriedades magnéticas (Lee et al.,  1999). 

A temperatura praticada para os processos em conjunto está entre 800 – 950C e o 

tempo de 30s a 10min. Para temperaturas inferiores a 800C e tempos abaixo de 10s, 

temperatura e tempo são insuficientes para promover a descarbonetação do material e a 

nitretação. Caso a temperatura ultrapasse os 950C a estrutura após a recristalização 

primária torna-se heterogênea, prejudicando a recristalização secundária. Para tempos 

superiores a 10 min o custo é elevado (Lee et al., 2002; Joo et al., 2008). 

Tabela 3.4 - Influência do Boro na indução magnética em um aço GO (Adaptado de Lee 

et all, 2002) 

 

 

A 0,0000 Heterogênio 70 1,61

B 0,0011 Uniforme 100 1,91

C 0,0033 Uniforme 100 1,92

D 0,0041 Uniforme 100 1,94

E 0,0080 Uniforme 100 1,92

F 0,0110 Uniforme 100 1,91

G 0,0130 Uniforme 100 1,86

Aço
Porcentagem 

em peso de B

Estrutura da 

Recristalizaçao 

Primária

Desenvolvimento 

da Recristalização 

Secundária (%)
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Materiais 

Foi utilizado um aço cuja composição química (% em peso) se encontra na Tabela 4.1, 

retirado logo após a etapa de laminação a frio da empresa Aperam South America. A 

bobina foi cortada na largura 120mm, que é o limite para funcionamento da planta 

piloto da Aperam. Posteriormente a bobina foi submetida às condições de recozimento 

com duas temperaturas diferentes 860 e 900C, três vazões de amônia diferentes 0,1; 

0,2 e 0,4n/m
3
h e três velocidades de tira diferentes 0,8; 1 e 1,5m/min. Após  cada 

condição de experimento foram cortadas amostras de 12cmx38cm para realização do 

revestimento e recozimento final.  

Tabela 4.1 - Composição química. 

C Mn S Si Alsol Altotal Cu Sn N Nb Ti 

0,049 0,06 0,008 3,18 0,0205 0,0280 0,4 0,08 0,0064 0,0094 0,001 

 

4.2 Equipamentos 

Os experimentos foram realizados no laboratório da Aperam utilizando um forno 

continuo e um forno caixa, um aparelho para revestimento das amostras com MgO, um 

forno mufla para secagem das amostras após o revestimento, um medidor de teor de H2 

automático e um medidor de ponto de orvalho manual descritos na Tabela 4.2. 

Das variáveis de processo: temperatura, vazão amônia, tempo de recozimento, teor de 

hidrogênio, teor de nitrogênio e ponto de orvalho, as três primeiras foram medidas 

automaticamente e de forma contínua durante o processo, para o hidrogênio foi 

utilizado um medidor externo que era acoplado a uma mangueira que transportava o gás 

do forno até o aparelho, e por meio deste gás determinava a porcentagem de hidrogênio 

e o nitrogênio era determinado pela diferença. O ponto de orvalho foi medido antes da 

introdução da amônia e de forma manual por uma montagem denominada de Dew Cup 

mostrada na Figura 4.1. Nesta montagem que consiste de um béquer, um tubo de inox 

com água em temperatura acima do ponto de orvalho a ser medido, um aquecedor e um 

termômetro. Para medição do ponto de orvalho coloca-se béquer sobre o aquecedor e 
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conectado com uma saída de gás do forno e o tubo de inox com água aquecida em 

temperatura acima do ponto de orvalho esperado em cima do béquer; em seguida abre-

se a saída de gás do forno que atingirá o tubo de inox; nessa hora começa-se a resfriar a 

água no interior do tubo com ar comprimido e a medir a temperatura da água, no 

momento em que começar a condensar água no tubo de inox observa-se a temperatura 

da água  no interior do tubo e esta temperatura será o ponto de orvalho. 

 

Figura 4.1 - Montagem Dew Cup.  

Tabela 4.2 - Equipamentos.  

Equipamento Processo Especificação 

Forno linha 

piloto 

Descarbonetação 

e Nitretação 

Temperatura máxima: 1000°C  

Aquecimento: Resistência elétrica  

Comprimento útil: 30m 

Largura máxima de tira: 120mm 

Atmosfera controlada: Combinação de H2-N2-NH3-H2O 

Sistema de medição automática do teor de H2 na atmosfera. Sistema de umidificação. 

Medidor de ponto de orvalho manual Dew cup. Controle da tensão de tração na tira 

feito por um rolo puxador com capacidade de carga máxima de 10kgf, com célula de 

carga e mostrador digital. Velocidade controlada por um rolo puxador na faixa de 0 a 5 

m/min.  

Máquina de 

revestir e 

forno mufla. 

Aplicação da 

lama de MgO e 

secagem 

Máquina com rolos emborrachados e ranhurados para aplicação da lama de magnésia. 

Forno para secagem do revestimento a baixa temperatura 

Forno Caixa Recozimento em 

caixa 

Marca: Analógica, Temperatura máxima: 1200°C. Retorta de aço inox 310. 

Comprimento útil: 310mm .Atmosfera controlada: H2-N2, úmido ou seco  

Medidor de H2 Medição do fluxo 

continuo de H2 

Modelo: Caldos 7G, fabricante Hartmmann E Braun. 

Dew cup Medição do ponto 

de orvalho 

Medidor de ponto de orvalho para temperaturas acima da temperatura ambiente. 

Composição: Bequer, tubo de Inox, termômetro, aquecedor. 
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4.3 Descarbonetação e Nitretação Simultâneos  

A Figura 4.2 representa o fluxo de produção do aço Si GO, o material a ser estudado foi 

retirado após a etapa 12, laminação a frio Sendzimir, e foi submetido às etapas de 

nitretação e descarbonetação simultâneos, revestimento e recozimento final, processos 

similares ao que seriam submetidos um material para a produção de HGO. 

 

Figura 4.2 - Fluxo de produção do Aço Si GO na Aperam  

O material retirado da linha após a laminação a frio  foi cortado na largura de 120mm, o 

limite para a operação do forno piloto. A tira foi conectada a uma tira já existente no 

forno por um processo de soldagem por pontos e em seguida foi tensionada pelas 

bobinadeiras (15kgf). A seguir é descrito o procedimento operacional do forno piloto:  

 As câmaras do forno foram mantidas a uma temperatura de 600C com 

circulação de N2. A câmara utilizada para a descarbonetação e nitretação foi à 

quinta câmara com 1,59m, a Figura 4.3 mostra o esboço do forno. A primeira 

etapa consiste do aquecimento da câmara que realizará o experimento a 

temperatura desejada (860 ou 900C). A bobina é mantida a uma velocidade 

baixa 0,5m/min; 

 

1) alto forno, 2) carro torpedo, 3) convertedor a oxigênio (LD), 4) forno de refino a 

vácuo, 5) lingotamento contínuo, 6) forno de placas, 7) laminador de desbaste, 8) forno 

de empurrador, 9) laminador Steckel, 10) linha de preparação de bobinas, 11) linha de 

recozimento e decapagem, 12) laminador a frio Sendzimir, 13) linha reparadora de 

bobinas, 14) linha de descarbonetação e de revestimento com MgO, 15) forno de 

recozimento em caixa, 16) linha de revestimento e aplainamento térmico, 17) linha de 

tesoura longitudinal  
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 Atingindo-se a temperatura de experimento iniciou-se a injeção de H2 até 

alcançar a fração na atmosfera da câmara de 50%H2 /50%N2;  

 Injetou-se água a uma temperatura de 80C até alcançar um ponto de orvalho 

(P.O) acima de 60C. Os aparelhos de medição de hidrogênio e P.O foram 

desconectados para a injeção de amônia; 

 Com o P.O e os fluxos de H2 e N2 estabilizados injetou-se amônia até atingir o 

valor desejado (0,1 ;0,2 e 0,4Nm
3
/h) ; 

 A velocidade da bobina foi colocada nos valores de teste (0,8; 1,0 e 1,5 m/min) e 

aguardou a temperatura se estabilizar novamente; 

No planejamento experimental foram utilizadas duas temperaturas de nitretação, três 

tempos e três fluxos de amônia totalizando dezoito condições. A Tabela 4.3 mostra as 

condições de testes realizados com os valores de ponto de orvalho e hidrogênio e 

nitrogênio alcançado para cada condição. 

Tabela 4.3 - Planejamento experimental.  

Amostra 
Temp. 

D-N(°C) 

Temp. 
Descarb. 

(°C) 

NH3 
(Nm3/h) 

t(s) 
P.O 
(°C) 

%N2 %H2 

1 860 600 0,1 119,25 60 51,4 48,6 

2 860 600 0,2 119,25 61 50 50 

3 860 600 0,4 119,25 62 50 50 

4 860 600 0,1 95,4 60 51,4 48,6 

5 860 600 0,2 95,4 67 52 48 

6 860 600 0,4 95,4 61 50 50 

7 860 600 0,1 63,6 62 51 49 

8 860 600 0,2 63,6 62 51 49 

9 860 600 0,4 63,6 62 51 49 

10 900 600 0,1 119,25 60 51,2 48,8 

11 900 600 0,2 119,25 60 51,2 48,8 

12 900 600 0,4 119,25 60 51,2 48,8 

13 900 600 0,1 95,4 60 51,4 48,6 

14 900 600 0,2 95,4 60 51,2 48,8 

15 900 600 0,4 95,4 60 51,2 48,8 

16 900 600 0,1 63,6 60 51,2 48,8 

17 900 600 0,2 63,6 60 51,2 48,8 

18 900 600 0,4 63,6 60 51,2 48,8 
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O material tratado seguiu para o processo de revestimento de MgO e em seguida passou 

por um recozimento final em um forno caixa onde foi simulado o recozimento Box a 

cerca 1200C, que promoveu a recristalização secundária do aço em uma atmosfera 

adequada para a remoção o nitrogênio adicionado no processo de nitretação.  

 

Figura 4.3 - Fluxograma do forno continuo. 

4.4 Análises Microestruturais 

Foram retiradas amostras depois do tratamento térmico de descarbonetação e nitretação 

e depois da recristalização secundária para análises microestruturais. As amostras, após 

a recristalização primária, foram utilizadas para determinação do tamanho do grão 

primário via (EBSD – Electron Back Scattering Diffraction), análise de camada de 

óxidos (EBSD e MO – microscopia ótica) e a porcentagem da estrutura recristalizadas 

8

7

6

54
3

2

1

10 10 10 11

12

2

1

8 8 98

99

9

 

1- Bobinadeiras 8- Câmara de descarbonetação 

2- Tesouras  9- Selo 

3- Soldagem 10- Câmara de descarbonetação e Nitretação 

4- Sistema de Lavagem  11- Sistema de resfriamento por cortina de água 

5- Sistema de Secagem 12- Alinhamento Secundário 

6- Sistema de Alinhamento   

7- Forno de Indução  
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(MEV – microscopia eletrônica de varredura e MO), Já nas amostras após a 

recristalização secundária, foram feitas a medida do tamanho de grão (macrografia) e o 

desvio de Goss dos grãos no sentido de laminação (EBSD). 

4.4.1 Microscópio Ótico  

Foram retiradas amostras da bobina no tamanho de 20x15mm para a observação 

longitudinal da espessura do aço. As amostras foram submetidas ao procedimento 

padrão de lixamento e polimento e atacados com Nital 5% durante 10s. Foram 

observadas no microscópio ótico a microestrutura recristalizada e as camadas de óxidos. 

Foram obtidas imagens com a ampliação de 500X e 1000X. 

4.4.2 Mev – EBSD 

Por meio do MEV foram adquiridas imagens da estrutura do aço depois do primeiro 

recozimento com ampliação de 1000X e 4000X. Com o EBDS calculou-se o tamanho 

de grão primário e realizou-se análise de textura depois do segundo recozimento. 

Equipamentos utilizados: Microscópio eletrônico de varredura modelo XL-30 do 

fabricante Philips com EBSD (Electron Back Scattering Diffraction) EDAX.TSL e EDS 

(Energy Dispersive X-ray detector). 

4.4.2.1 Tamanho de grão primário. 

Para a análise do tamanho de grão primário utilizaram-se os mesmos corpos de provas e 

polimento utilizado para o MO, e sofrendo um polimento adicional de solução de sílica 

coloidal por 90min.  

A determinação do tamanho de grão via EBSD foi feita pelo método dos interceptos 

descrito na literatura (Humphreys, 1999). O tamanho de grão foi determinado medindo 

a orientação entre pontos adjacentes ao longo de uma linha. O programa determinou a 

orientação entre pontos adjacentes e traçou os contornos de grão para um desvio de 

orientação ≥ 15°.  

4.5.2.2 Análise de Textura 

Para a análise de textura, dividiu-se o corpo de prova de 30x100mm em 10 partes, que  

foram envolvidas em resina de forma que a espessura no sentido de laminação fosse 

analisada e que as 10  partes ficassem em paralelo para analisar o desvio em relação a 

orientação de Goss ideal . Este tipo de arranjo representado (Figura 4.4) aumenta a 
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quantidade de grãos a serem analisados em relação a uma análise direta da superfície, 

que é limitada pelo grande tamanho de grão final e pelo limite de área que pode ser 

analisado no MEV. O preparo dos corpos de prova seguiu o mesmo que o realizado para 

a determinação o tamanho de grão primário.  

 

 

Figura 4.4 - Representação esquemática de como foi feito o arranjo para a análises de 

textura das amostras. 

4.4.3 Macrografia 

Logo em seguida aos testes magnéticos as amostras foram decapadas em uma solução 

de HCL a frio durante 10min e lavadas com água e sabão. As amostras secas foram 

envernizadas verniz spray Acrilfix brilhante. Na macrografia observou-se se que 

estrutura foi completamente recristalizada e mediu-se o tamanho de grão final. 

Para a determinação do tamanho de grão da amostra foi realizado a contagem de gerãos 

no interior de três campos de área igual a 1pol
2
 como mostrado na Figura 4.5. Na 

contagem, atribui-se valor igual a 1 para grãos completamente inteiros dentro da área, 

0,5 para grãos interceptados pelos lados e 0,25 para grãos interceptados pelas quinas. O 

e 
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resultado dessa contagem é levado à Equação 4.1 para a determinação do diâmetro 

médio dos grãos em milímetros. 

G

p

C

a
TG






1416,3

4
    (4.1) 

pa = Área correspondente a uma polegada quadrada em milímetros  

GC = Somatório da contagem de grãos no interior dos campos de 1pol
2 

 

Figura 4.5 - Montagem para contagem de Grão  

4.5 Análises Carbono  

As análises de carbono foram feitas após a descarbonetação e nitretação e depois do 

recozimento em caixa (recristalização secundária). As amostras foram picotadas e 

decapadas em ácido clorídrico quente para remoção da camada de óxidos formada na 

descarbonetação e da contaminação de carbono inerente ao manuseio. A análise de 

carbono foi feita em um aparelho Leco – Cs600. Este aparelho mede o CO2 formado 

após a completa combustão da amostra e um software calcula o teor de carbono. 

4.6 Análises de Nitrogênio e Oxigênio 

Para a análise de nitrogênio e oxigênio utilizou-se o aparelho Leco TC436 que tem 

como principio de funcionamento a fusão da amostra em um cadinho de grafite de alta 

pureza a temperaturas de até 3000C com a atmosfera contendo um gás inerte (He). O 

nitrogênio é liberado como nitrogênio molecular e é determinado utilizando uma célula 
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termocondutiva. O oxigênio molecular liberado é convertido em CO2 e lido por uma 

célula infravermelha. O aparelho faz a leitura simultânea de nitrogênio e oxigênio, mas 

utilizaram-se duas amostras uma decapada com uma solução de HCl 20% para 

determinar o nitrogênio e uma sem decapar para o oxigênio. 

4.7 Testes Magnéticos 

Os testes magnéticos foram realizados no acessório chapa única (100x30mm) do 

aparelho MPG10D do fabricante Brockhaus. As propriedades magnéticas foram 

medidas com uma e duas tiras de 100x30 mm. Cada amostra foi caracterizada com 3 

testes para cada evento experimental e foram feitas as medições da perda magnética a 

1,5T/60Hertz, 1,7T/60Hertz e indução a 800Am
-1

/60Hertz. 

4.8 ANOVA (Analasys of Variance) 

 

Para a interpretação dos resultados usou-se a ferramenta estatística ANOVA ou análise 

de variância em conjunto com gráficos de efeito médio ou de interação, gerados pelo 

programa Minitab 17. A ANOVA procura detectar diferença entre médias de vários 

níveis (valores ou caracteres que variam ao longo de uma variável independente) de um 

fator (variável independente: por exemplo, temperatura, tempo e NH3) ou entre 

diferentes grupos. Com o auxilio dos gráficos de efeito médio e interação pode-se 

comparar o efeito de cada fator separado sobre a variável resposta ou em conjunto. 

A análise de variância parte do pressuposto (hipótese) que as médias entre os níveis dos 

fatores sejam iguais, e assumi duas suposições:  

 O valor para cada nível segue a distribuição normal e, 

 A variância é igual para cada nível (Bower, 2000). 

A Tabela 4.4 mostra como são apresentados os dados gerados pela análise de variância 

realizada pelo Minitab, e para confirmar ou rejeitar a hipótese de igualdade de médias 

analisa-se o item valor-p. Para este caso adotou-se o nível de significância (α) de 0,05, 

portanto para valores inferiores a 0,05 de valor-p rejeita-se a hipótese de igualdade das 

médias, portanto a diferença entre as médias é significativa, e quando se rejeita a 



  

46 

 

hipótese (valor-p < 0,05) diz-se que o fator atua de forma significante sobre a variável 

resposta. 

Na Tabela 4.4, analisando a variável temperatura e tempo: para a primeira o valor-p é 

maior que 0,05 sinalizando que a variável não atua de forma significante sobre a 

variável resposta nitrogênio, para a variável tempo tem-se o valor-p inferior a 0,05 

indicando que o tempo afeta o nitrogênio de forma significativa. Uma outra análise que 

se pode ser feita é se há interação entre variáveis, que é quando a resposta de uma 

variável independente depende do nível de uma outra variável independente. Na Tabela 

4.4 os três tipos interações possíveis entre as variáveis apresentam o valor-p maior que 

0,05  indica que não há interação significante entre elas.  

Tabela 4.4 - Informações geradas pela ANOVA 

Informações dos Fatores   

Fator Tipo Níveis Valores   

Temp(
o
C) Fixo 2 860; 900   

NH3(Nm
3
/h) Fixo 3 0,1; 0,2; 0,4   

t(s) Fixo 3 63,6; 95,4; 

119,25 

  

Análise de Variância Nitrogênio    

Fonte Grau de 

Liberdade 

Soma dos 

Quadrados 

Quadrado 

Médio 

Valor 

F 

Valor-P 

Temp(C) 1 8107 8107 0,30 0,611 

NH3(Nm
3
/h) 2 3837344 1918672 71,86 0,001 

t(s) 2 2467403 1233702 46,21 0,002 

Temp(
o
C)*NH3(Nm

3
/h) 2 263308 131654 4,93 0,083 

Temp(
o
C)*t(s) 2 47901 23950 0,90 0,477 

NH
3
(Nm

3
/h)t(s) 4 154928 38732 1,45 0,364 

Erro 4 106794 26699   

Total 17 6885785    
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As propriedades finais dos aços dependem das características microestruturais 

adquiridas após a descarbonetação, nitretação e recristalização as quais influenciarão as 

características obtidas após a recristalização secundária. Os fatores metalúrgicos mais 

importantes são a orientação cristalográfica, tamanho e distribuição dos grãos, tamanho 

e distribuição das partículas de segunda fase que agem com inibidores e composição 

química das partículas de segunda fase que influenciará na cinética de coaslecimento e 

dissolução dos precipitados durante o recozimento final. A seguir discute-se como cada 

desses fatores pode ter sido influenciado pelas variáveis do processo e como estes 

fatores afetaram as propriedades finais. 

5.1 Descarbonetação, Nitretação e Recristalização Primária 

Na primeira etapa onde ocorre a inserção de nitrogênio, a remoção de carbono e a 

recristalização primária do material (crescimento de grão), a única característica que 

possui um valor em comum de acordo com a literatura é que o teor de carbono seja 

inferior a 30ppm. Valores maiores que 30ppm podem afetar o desenvolvimento da 

textura durante a recristalização secundária, além de provocar o envelhecimento 

magnético (Cicalé, 2013; Lee, 2002). 

 A quantidade de nitrogênio e o tamanho de grão primário são fatores que junto com a 

composição química inicial devem ser combinados para gerarem uma força motriz e 

uma combinação de precipitados ideal para que na recristalização secundária seja 

possível com o desenvolvimento de uma estrutura com grãos de orientação de Goss. O 

valor de tamanho de grão muito pequeno gera uma recristalização secundária a uma 

temperatura inferior gerando um desvio médio em relação a Goss ideal grande, e para 

tamanho de grão muito grande pode não o correr o crescimento anormal dos grãos, o 

que prejudica a textura cristalográfica (Joo, 2008)(Ohata, 2002). 

Para a análise da influência da variável tempo de recozimento (t em segundos), 

temperatura de recozimento (Temp ºC) e do fluxo de amônia (NH3 em Nm
3
/h) foi 

utilizado a ferramenta estatística ANOVA em conjunto com gráficos de efeitos médios e 

de interação. 
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Para este aço a quantidade de nitrogênio considerada ideal no processo onde a nitretação 

ocorre após a descarbonetação é entre 200 e 250pm, sendo que o menor valor 

conseguido neste trabalho foi de 550ppm longe ainda dos valores considerados ideais. 

A Figura 5.1 mostra os gráficos da quantidade de nitrogênio (N1) após o tratamento 

térmico de descarbonetação e nitretação como uma função do fluxo de amônia, para 

diferentes tempos e temperaturas. Observa-se que a quantidade de N1 aumenta com o 

aumento do fluxo de amônia e do tempo. A influência da temperatura não é possível 

analisar nesta forma de disposição de dados. 

 

Figura 5.1 - Quantidade de nitrogênio posteriormente a etapa de descarbonetação e 

nitretação para os tempos de 63,6;  95,4 e 119,25s ; fluxos de amônia de 0,1; 0,2 e 

0,4Nm
3
 /h paras as temperaturas de 860 e 900C. 

A Tabela 5.1 mostra o resultado da ANOVA (análise de variância) realizada para o N1, 

quantidade de nitrogênio. Analisando os resultados por meio de valor-p nota-se que não 

existe interação significante entre a variável temperatura, tempo e fluxo de amônia, e 

que a temperatura não afeta de forma significante a variável N1. Já as variáveis fluxo de 

amônia e tempo afetam de forma significativa o N1, como mostrado também na Figura 

5.1. Como não existe interação entre as variáveis utilizamos o gráfico de efeitos 
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principais para auxiliar a interpretação dos efeitos das variáveis. O gráfico de efeitos 

principais para o N1 está representado na Figura 5.2. Neste gráfico observa-se que a 

temperatura de fato não interferiu diretamente na quantidade de nitrogênio, N1, e que o 

tempo e fluxo de amônia foram os fatores que afetaram efetivamente N1. A curva para o 

fluxo de amônia tem uma inclinação um pouco mais acentuada que o tempo, o que 

indica uma influência maior do fluxo de amônia sobre N1 do que o tempo. 

Tabela 5.1 - Análise de Variância para o teor de nitrogênio após a etapa de 

descarbonetação e nitretação. 

Análise de Variância N1 

Fonte GL SQ (Aj.) QM (Aj.) Valor F Valor-P 

Temp(°C) 1 8107 8107 0,3 0,611 

NH3(Nm3/h) 2 3837344 1918672 71,86 0,001 

t(s) 2 2467403 1233702 46,21 0,002 

Temp(C)*NH3(Nm3/h) 2 263308 131654 4,93 0,083 

Temp(C)*t(s) 2 47901 23950 0,9 0,477 

NH3(Nm3/h)*t(s) 4 154928 38732 1,45 0,364 

Erro 4 106794 26699     

Total 17 6885785       

 

 

Figura 5.2 - Gráfico de efeito principais para o teor de nitrogênio em seguida a etapa de 

descarbonetação e nitretação. 
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O teor ou quantidade de carbono (C1) após a etapa de descarbonetação e nitretação em 

função do tempo, para diferentes quantidades de fluxo de amônia e temperatura, está 

representado na Figura 5.3. Neste gráfico podemos afirmar que o teor de carbono, C1, 

decresce com o aumento de tempo e temperatura, e parece não ser influenciado pela 

variação do fluxo de amônia. 

 

Figura 5.3 - Quantidade de carbono após a etapa de descarbonetação e nitretação para os 

tempos de 63,6;  95,4 e 119,25s ; fluxos de amônia de 0,1; 0,2 e 0,4Nm
3
 /h paras as 

temperaturas de 860 e 900C. 

A Tabela 5.2 trás a ANOVA para C1 e nela por meio do valor-p reafirma-se que apenas 

a temperatura e o tempo possuem uma influência significativa sobre C1 e que o fluxo de 

amônia não tem uma influência significativa.  

O teor de carbono após a descarbonetação nos aços GO é recomendado que não 

ultrapassasse 30ppm, para que o carbono não prejudique o desenvolvimento da textura 

cristalográfica na recristalização secundária. Como pode ser observado na Tabela 5.3 

para o tempo de 63,6s em ambas as temperaturas não houve uma descarbonetação 

satisfatória, todas as condições apresentaram teor de carbono superior a 30ppm. Para a 

descarbonetação a 860C o tempo limite mínimo para uma descarbonetação satisfatória 
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estaria próximo de 95,4s e para 900C mais próximo de 63,6s, para o ponto de orvalho 

superior a 60. 

 Tabela 5.2 - Análise de Variância para o teor de carbono após a etapa de 

descarbonetação e nitretação. 

Análise de Variância C1 

Fonte GL   SQ (Aj.)   QM(Aj.) Valor F   Valor-P 

Temp(°C) 1 578 578 24,77 0,008 

NH3(Nm3/h) 2 140,11 70,06 3 0,160 

t(s) 2 5425,78 2712,89 116,27 0,000 

Temp(C)*NH3(Nm3/h) 2 20,33 10,17 0,44 0,674 

Temp(C)*t(s) 2 485,33 242,67 10,4 0,026 

NH3(Nm3/h)*t(s) 4 186,89 46,72 2 0,259 

Erro 4 93,33 23,33     

Total 17 6929,78       

 

Tabela 5.3 - Teor de carbono após a descarbonetação e nitretação. 

Temp. 

Nitre  

(C)  

NH3      

(Nm
3
/h) t(s) C(ppm) 

 860 0,1 119,25 13 

860 0,2 119,25 1 

860 0,4 119,25 14 

860 0,1 95,4 11 

860 0,2 95,4 21 

860 0,4 95,4 24 

860 0,1 63,6 57 

860 0,2 63,6 58 

860 0,4 63,6 67 

900 0,1 119,25 8 

900 0,2 119,25 7 

900 0,4 119,25 15 

900 0,1 95,4 1 

900 0,2 95,4 12 

900 0,4 95,4 13 

900 0,1 63,6 42 

900 0,2 63,6 32 

900 0,4 63,6 34 
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O tamanho de grão ideal depois da recristalização primária para a nitretação e 

descarbonetação realizados separados é de cerca de 20µm (valor encontrado pela 

APERAM com o mesmo aço utilizado neste trabalho), muito longe do maior tamanho de 

grão conseguido que foi de 10,11µm. 

A Figura 5.4 traz o gráfico de dispersão para o tamanho de grão primário (TG1) em 

função da variação de amônia e para diferentes tempos e temperaturas. Observa-se que 

o aumento de temperatura de recozimento gera um aumento do tamanho de grão.  

Neste gráfico nota-se que o aumento da amônia gera uma redução do TG1 para a 

maioria das condições, com exceção do tempo de 95,4s e temperatura 860C, onde a 

variação de amônia não afetou o TG1 e que a redução do tempo de 119,25 para 63,6s 

gera um aumento do TG1. Esta influência do tamanho de grão primário provocado pela 

variação do tempo reflete uma variável do processo que antes se pensou que não afetaria 

nos resultados que foi o tempo de residência do material nas câmeras anteriores do 

forno, que estavam a uma temperatura de 600C. Se analisarmos o tempo recozimento 

para a descarbonetação e nitretação com as mesmas condições de amônia e temperatura, 

teríamos que quanto maior o tempo maior seria o tamanho de grão ou ele permaneceria 

praticamente inalterado, o que não ocorreu, isso considerando o mesmo estado inicial do 

aço.  

Os tempos de residência nas câmaras anteriores onde se realizou a descarbonetação e 

nitretação foram de 7,5min, 6 e 4min e a temperatura ficou em 600C, condições que 

são suficientes para alterar a estrutura do aço por meio da recuperação e alterar a 

cinética de recristalização posterior.  

O tempo de residência nas câmaras foi calculado dividindo o comprimento da câmara 

de tratamento pela velocidade da bobina. Como as câmaras anteriores possuem 6m de 

comprimento e a utilizada para o experimento possuía 1,59m , quando se reduzia a 

velocidade, ocorria de aumentar o tempo de residência não só na câmara utilizada mas 

também nas câmaras anteriores. Para os tempos de recozimento no processo de 

nitretação e descarbonetação de 63,6s, 95,4s e 119,25s terão os seguintes tempos de 

residências nas câmaras anteriores de 4min, 6min e 7,5min.  

A diminuição da taxa de crescimento do grão durante a recristalização está relacionada 

aos efeitos da recuperação sobre a força motriz para a recristalização. Além disto, o 
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excesso de recuperação fez com que o tempo de incubação da recristalização 

aumentasse fazendo com que a nitretação interferisse na recristalização por meio de 

precipitados ou do nitrogênio em solução sólida, sendo os grãos laterais mais atingidos 

(região de intensa precipitação variou de 25 a 45µm).  

 

Figura 5.4 - Tamanho de grão primário após a etapa de descarbonetação e nitretação 

para os tempos de 63,6;  95,4 e 119,25s ; fluxos de amônia de 0,1; 0,2 e 0,4Nm
3
/h paras 

as temperaturas de 860 e 900C. 

A precipitação pode ocorrer antes que a recristalização seja iniciada durante o 

recozimento, caso ocorra os precipitados gerados podem contribuir para aumentar ou 

reduzir tamanho de grão final, assim como a recuperação provocada no material.  

O fato que a diferença de tamanho entre o recozimento sem e com amônia é devido à 

adição de nitrogênio no aço durante o processo de recristalização e crescimento de grão. 

A Tabela 5.3 mostra a ANOVA realizada para TG1, onde mostra que os três fatores 

influenciam de forma significante sobre a variável TG1 e que não existe interação entre 

elas.  
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Tabela 5.3 - Análise de Variância para o tamanho de grão primário após a etapa de 

descarbonetação e nitretação. 

Análise de Variância TG1 

Fonte GL   SQ (Aj.)   QM(Aj.)   Valor F   Valor-P 

Temp(°C) 1 0,45761 0,45761 20,91 0,010 

NH3(Nm3/h) 2 2,49061 1,2453 56,9 0,001 

t(s) 2 0,67688 0,33844 15,46 0,013 

Temp(C)*NH3(Nm3/h) 2 0,22418 0,11209 5,12 0,079 

Temp(C)*t(s) 2 0,27196 0,13598 6,21 0,059 

NH3(Nm3/h)*t(s) 4 0,38385 0,09596 4,38 0,091 

Erro 4 0,08755 0,02189     

Total 17 4,59263       

 

A Figura 5.5 mostra o gráfico de efeitos principais para o TG1. Para o fator temperatura 

o aumento de temperatura significa aumento de TG1, como já observado na Figura 5.4. 

O aumento do fluxo amônia é acompanhado pela diminuição do TG1, o que o ocorre 

pelo aumento da quantidade de precipitados devido ao aumento de nitrogênio 

absorvido. A Figura 5.6 apresenta relação entre o N1 (Tabela 5.4) e o TG1, onde quanto 

menor o N1 maior TG1. Pela inclinação da curva da amônia no gráfico de efeitos 

principais conclui-se que ela é o fator que mais influencia no TG1.  

 

Figura 5.5 - Gráfico de efeito principais para o tamanho de primário após a etapa de 

descarbonetação e nitretação. 
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Tabela 5.4 - Quantidade de N1 após a descarbonetação e nitretação. 

Temp. 

(C) 

NH3 

(Nm
3
/h) t(s) N(ppm) 

860 0,1 119,25 1374 

860 0,2 119,25 2324 

860 0,4 119,25 2300 

860 0,1 95,4 1156 

860 0,2 95,4 1428 

860 0,4 95,4 1870 

860 0,1 63,6 592 

860 0,2 63,6 1184 

860 0,4 63,6 1556 

900 0,1 119,25 1106 

900 0,2 119,25 1969 

900 0,4 119,25 2885 

900 0,1 95,4 1067 

900 0,2 95,4 1574 

900 0,4 95,4 2374 

900 0,1 63,6 533 

900 0,2 63,6 1038 

900 0,4 63,6 1620 

 

 

Figura 5.6 - Tamanho de grão primário em função o teor de nitrogênio absorvido após a 

nitretação para 860 e 900C . 
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A Figura 5.7 e Figura 5.8 trazem as imagens realizadas pelo M.O com uma ampliação 

de 500 vezes das estruturas depois da descarbonetação e nitretação, observa-se que para 

todas as condições ensaiadas ocorreu uma completa recristalização primária. A faixa 

preta que aumenta da esquerda para direita, ou seja, acompanha o aumento com do 

fluxo de amônia, reflete uma concentração de precipitados superficiais.  

Observa-se que os tamanhos dos grãos nessas faixas mais escuras são menores em 

relação aos grãos do centro o que ocorre pela inibição provocada por esses precipitados 

concentrados perto das superfícies (25-45µm). 

 

Figura 5.7 - Micrografias das amostras após a descarbonetação e nitretação: a) tempo de 

63,6s, fluxo de NH3 0,1Nm
3
/h; b) tempo 63,6s s, fluxo de NH3 0,2Nm

3
/h; c) tempo de 

63,6s s, fluxo de NH3 0,4 Nm
3
/h; d) tempo 95,4s, fluxo de NH3 0,1Nm

3
/h; e) tempo de 

95,4s, fluxo de NH3 0,2 Nm
3
/h; f) tempo de 95,4s, fluxo de NH3 0,4 Nm

3
/h; g) tempo de 

119,25s, fluxo de NH3 0,1 Nm
3
/h; h) tempo de 119,25s, fluxo de NH3 0,2 Nm

3
/h; i) 

tempo de 119,25s, fluxo de NH3 0,4 Nm
3
/h. Temperatura de recozimento de 860C. 

Ataque Nital. MO - 500X. 
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Figura 5.8 - Micrografias das amostras após a descarbonetação e nitretação: a) tempo de 

63,6s, fluxo de NH3 0,1Nm
3
/h; b) tempo 63,6s s, fluxo de NH3 0,2Nm

3
/h; c) tempo de 

63,6s s, fluxo de NH3 0,4 Nm
3
/h; d) tempo 95,4s, fluxo de NH3 0,1Nm

3
/h; e) tempo de 

95,4s, fluxo de NH3 0,2 Nm
3
/h; f) tempo de 95,4s, fluxo de NH3 0,4 Nm

3
/h; g) tempo de 

119,25s, fluxo de NH3 0,1 Nm
3
/h; h) tempo de 119,25s, fluxo de NH3 0,2 Nm

3
/h; i) 

tempo de 119,25s, fluxo de NH3 0,4 Nm
3
/h. Temperatura de recozimento de 900C. 

Ataque Nital. MO - 500X. 

Houve uma dificuldade de reprodutividade do P.O. e pressão de H2 nos ensaios, o que 

gera uma falta de confiança para a interpretação do comportamento de O1 (teor de 

oxigênio após a descarbonetação e nitretação) , no entanto essa falta de reprodutividade 

ficou concentrada na temperatura de 860C como pode ser visto na Tabela 5.5 , o que 

acabou fazendo com que se descarta-se a temperatura de 860C para analisar a 

influência da amônia e do tempo sobre O1.  

A Figura 5.9 mostra gráficos de O1 em função do tempo para diferentes quantidades de 

amônia na temperatura de 900C. Neste gráfico o aumento do tempo segue com o 

aumento de O1, o que já é de esperar porque o material tende a oxidar mais quanto 
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maior o tempo no forno. O aumento de amônia também aumenta a quantidade de O1 

que provavelmente indica uma participação do O na formação dos precipitados. 

Tabela 5.5 - Condições dos teste realizados. 

Temp. 

(C) 
NH3 

(Nm3/h) t(s) P.O %N2 %H2 

860 0,1 119,25 60 51,4 48,6 

860 0,2 119,25 61 50,0 50,0 

860 0,4 119,25 62 50,0 50,0 

860 0,1 95,4 60 51,4 48,6 

860 0,2 95,4 67 52,0 48,0 

860 0,4 95,4 61 50,0 50,0 

860 0,1 63,6 62 51,0 49,0 

860 0,2 63,6 62 51,0 49,0 

860 0,4 63,6 62 51,0 49,0 

900 0,1 119,25 60 51,2 48,8 

900 0,2 119,25 60 51,2 48,8 

900 0,4 119,25 60 51,2 48,8 

900 0,1 95,4 60 51,4 48,6 

900 0,2 95,4 60 51,2 48,8 

900 0,4 95,4 60 51,2 48,8 

900 0,1 63,6 60 51,2 48,8 

900 0,2 63,6 60 51,2 48,8 

900 0,4 63,6 60 51,2 48,8 
 

 

Figura 5.9 - Quantidade de oxigênio nos corpos de provas sem decapar após a 

descarbonetação e nitretação.  
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O efeito da temperatura foi analisado realizando uma média dos dados para as diferentes 

temperaturas, no gráfico representado na Figura 5.10 mostra que o aumento de 

temperatura tende a aumentar a quantidade de O1, o que é justificado pelo aumento da 

oxidação do material. 

 

Figura 5.10 - Gráfico de efeito principais para O1 para a variável temperatura. 

A Figura 5.11 e Figura 5.12 mostram as micrografias obtidas via MEV com ampliação 

de 1000 vezes, indicando a evolução do aumento dos precipitados com o aumento do 

tempo e fluxo de amônia. A intensa precipitação nos contornos de grãos que acabam 

ajudando a determinar aproximadamente, a região onde houve uma intensa precipitação.  

Para as condições de 0,2 e 0,4Nm
3
/h a 860C e de 0,4Nm

3
/h a 900C aparece um 

precipitação intensa no interior dos grãos que aumenta com o aumento do tempo e é 

mais intensa para a temperatura de 860C, chegando a uma condição onde o aço 

apresente duas camadas bem definidas de nitretação Figura 5.11  i).  

O tempo de 119,25s para temperatura de 860C mostra, da esquerda para direita o efeito 

da nitretação sobre os grãos superficiais, onde o aumento do fluxo de amônia 

proporcionou um tamanho de grão menor naquela região.  
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Figura 5.11 - Micrografias das amostras após o tratamento de recozimento: a) tempo de 

63,6s, fluxo de NH3 0,1Nm
3
/h; b) tempo 63,6s s, fluxo de NH3 0,2Nm

3
/h; c) tempo de 

63,6s s, fluxo de NH3 0,4 Nm
3
/h; d) tempo 95,4s, fluxo de NH3 0,1Nm

3
/h; e) tempo de 

95,4s, fluxo de NH3 0,2 Nm
3
/h; f) tempo de 95,4s, fluxo de NH3 0,4 Nm

3
/h; g) tempo de 

119,25s, fluxo de NH3 0,1 Nm
3
/h; h) tempo de 119,25s, fluxo de NH3 0,2 Nm

3
/h; i) 

tempo de 119,25s, fluxo de NH3 0,4 Nm
3
/h. Temperatura de ensaio de 860C. MEV -

1000 vezes. 

A Figura 5.13 e Figura 5.14 apresentam a micrografias obtida via MEV com ampliação 

de 4000 vezes das bordas. Nestas micrografias observa-se dois tipos de camada de 

óxidos, uma bem definida para amostras com menores intensidades de nitretação e com 

uma espessura inferior a 2µm, a segunda aparece para amostras com maiores 
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intensidades de nitretação, sendo mais espessa e com uma estrutura diferenciada, além 

ter um tipo de “continuidade” com a intensa precipitação no interior dos grãos próximo 

a superfície do aço como mostra as fotos f), h) e j) da Figura 5.13 e f) e i) da Figura 

5.14. 

 

Figura 5.12 - Micrografias das amostras após o tratamento de recozimento: a) tempo de 

63,6s, fluxo de NH3 0,1Nm
3
/h; b) tempo 63,6s s, fluxo de NH3 0,2Nm

3
/h; c) tempo de 

63,6s s, fluxo de NH3 0,4 Nm
3
/h; d) tempo 95,4s, fluxo de NH3 0,1Nm

3
/h; e) tempo de 

95,4s, fluxo de NH3 0,2 Nm
3
/h; f) tempo de 95,4s, fluxo de NH3 0,4 Nm

3
/h; g) tempo de 

119,25s, fluxo de NH3 0,1 Nm
3
/h; h) tempo de 119,25s, fluxo de NH3 0,2 Nm

3
/h; i) 

tempo de 119,25s, fluxo de NH3 0,4 Nm
3
/h. Temperatura de ensaio de 900C. MEV -

1000 vezes.  
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Figura 5.13 - Micrografias das amostras após o tratamento de recozimento: a) tempo de 

63,6s, NH3 0,1Nm
3
/h; b) tempo 63,6s s, NH3 0,2Nm

3
/h; c) tempo de 63,6s s, NH3 0,4 

Nm
3
/h; d) tempo 95,4s, NH3 0,1Nm

3
/h; e) tempo de 95,4s, NH3 0,2 Nm

3
/h; f) tempo de 

95,4s, NH3 0,4 Nm
3
/h; g) tempo de 119,25s, NH3 0,1 Nm

3
/h; h) tempo de 119,25s, NH3 

0,2 Nm
3
/h; i) tempo de 119,25s, NH3 0,4 Nm

3
/h. Temperatura de ensaio de 860C. 

MEV -1000 vezes. 

 
Figura 5.14 - Micrografias das amostras após o tratamento de recozimento: a) tempo de 

63,6s, NH3 0,1Nm
3
/h; b) tempo 63,6s s, NH3 0,2Nm

3
/h; c) tempo de 63,6s s, NH3 0,4 

Nm
3
/h; d) tempo 95,4s, NH3 0,1Nm

3
/h; e) tempo de 95,4s, NH3 0,2 Nm

3
/h; f) tempo de 

95,4s, NH3 0,4 Nm
3
/h; g) tempo de 119,25s, NH3 0,1 Nm

3
/h; h) tempo de 119,25s, NH3 

0,2 Nm
3
/h; i) tempo de 119,25s, NH3 0,4 Nm

3
/h. Temperatura de ensaio de 900C. 

MEV -1000 vezes.  
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5.2 Recozimento Final 

A Figura 5.15 mostra a estrutura final para cada condição de ensaio, e observou-se que 

todas sofreram recristalização secundária com tamanho de grão médio 5,4mm de 

diâmetro médio, sendo que para os valores de amônia de 0,4Nm
3
/h com exceção do 

tempo de 63,6s de ensaio. Observou-se uma disparidade com relação ao restante, sendo 

seu tamanho de grão visivelmente menor. Para as demais condições as outras amostras 

apresentam microestruturas muito similares e como a medição do tamanho de grão foi 

realizada manualmente sujeita a grandes erros, fica inviável qualquer afirmação sobre o 

efeito das variáveis sobre o TG2(tamanho de grão secundário) utilizando os dados 

gerados, mesmo sabendo que o tamanho de grão primário influencia o desenvolvimento 

da textura de recristalização secundária. No recozimento final a atmosfera é controlada 

de forma a remover o excesso de nitrogênio e para todas condições, e 

independentemente da quantidade de nitrogênio absorvido, os valores de nitrogênio 

final apresentaram teores inferiores a 9ppm como mostra Tabela 5.6. 

Tabela 5.6 -Teor de Nitrogênio final. 

Temp. 
Nitret. 

(C) 

NH3 
(Nm3/h) 

t(s) N(ppm) 

860 0,1 119,25 7 

860 0,2 119,25 7 

860 0,4 119,25 8 

860 0,1 95,4 5 

860 0,2 95,4 8 

860 0,4 95,4 7 

860 0,1 63,6 4 

860 0,2 63,6 4 

860 0,4 63,6 4 

900 0,1 119,25 6 

900 0,2 119,25 4 

900 0,4 119,25 4 

900 0,1 95,4 5 

900 0,2 95,4 6 

900 0,4 95,4 6 

900 0,1 63,6 4 

900 0,2 63,6 6 

900 0,4 63,6 6 
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Figura 5.15 - Estrutura final dos corpos de provas, ataque realizado por solução de 20% 

HCL. 
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5.3 Propriedades Magnéticas 

As indução magnética dos aços GO varia de 1780mT a 1880mT no GO regular e acima 

de 1880mT para HGO para um campo externo de 800Am
-1

 e uma frequência de 60Hz, e 

a perda magnética fica em torno de 1W/kg para uma indução de 1,5T e uma frequência 

de 60Hz e tendo um desvio médio em relação a orientação de Goss inferior a 10. 

Nenhuma das condições dos testes realizados chegaram perto destes valores 

mencionados, sendo o melhor resultado apresentando o valor de indução magnética de 

1713,3mT, perdas magnéticas de 1,54W/kg e com o desvio médio em relação a Goss de 

18,87.  

Ao analisar as variáveis, tempo, fluxo de amônia e temperatura, temos de considerar o 

conjunto de fatores estruturais (tamanho de grão, precipitados, textura, etc.) que são 

afetados simultaneamente pela mudança destas variáveis, dificultando a identificação de 

um padrão de comportamento das propriedades magnéticas em relação ao tempo, fluxo 

de amônia e temperatura.  

A presença de amônia durante a descarbonetação gera um tamanho de grão muito 

menor se comparado com o processo sem a presença de amônia, devido à presença do 

N. Essa variação do tamanho de grão primário sem a compensação de inibição de 

crescimento de grão no processo de recristalização secundário gera uma antecipação da 

recristalização secundária, provocando uma alteração na textura final do material 

comprometendo assim as propriedades magnéticas, apesar de o material passar por uma 

recristalização secundária satisfatória no que diz respeito a tamanho de grão final.  

O aumento do fluxo de amônia gera um aumento de N1 e reduz o tamanho de grão, 

prejudicando assim as propriedades magnéticas. O melhor resultado encontrado foi com 

o maior tamanho de grão e menor teor de N1.  

A temperatura de 900C apresentou os melhores resultados de indução e perdas 

magnéticas em comparação a 860C, como mostra a Tabela 5.7 e Tabela 5.8. 

Observando algumas características estruturais temos que o tamanho de grão em média 

é muito pouco superior para 900C assim como a quantidade nitrogênio absorvido.  
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Tanto o tamanho de grão primário quanto a quantidade de N são fatores importante  

para o controle do desenvolvimento de textura e, por consequência, das propriedades 

magnéticas.  

Outro fator determinante é a textura de recristalização primária, a qual não foi avaliada, 

mas que pode ter também influenciado na textura de recristalização secundária e 

propriedades magnéticas obtidas. 

Tabela 5.7 - Indução magnética em ordem decrescente com as condições de teste e 

análises realizadas.   

Amostra 
Temp. Nitre 

(C) 
NH3 

(Nm3/h) 
t(s) N(ppm) C(ppm) O(ppm) 

TG. P 
(µm) 

TG S. 
(mm) 

15/60 
(W/Kg) 

800/60 
(mT) 

B-61 900 0,1 63,6 533 42 433 10,11 5,42 1,5397 1713,3 

B-64 900 0,4 63,6 1620 34 623 8,52 5,78 1,662 1687,8 

B-62 900 0,2 63,6 1038 32 550 9,59 5,35 1,6401 1687,2 

B-101 900 0,1 119,25 1106 8 731 9,68 5,84 1,6963 1681,7 

B-92 900 0,2 95,4 1574 12 706 8,76 5,84 1,7016 1678,8 

B-94 900 0,4 95,4 2374 13 754 8,33 5,18 1,7011 1675,8 

A-61 860 0,1 63,6 592 57 402 9,49 6,33 1,6997 1675,5 

B-91 900 0,1 95,4 1067 1 578 9,18 4,84 1,712 1674,9 

B-104 900 0,4 119,25 2885 15 895 8,58 4,69 1,7396 1666,8 

A-64 860 0,4 63,6 1556 67 388 8,55 5,03 1,6988 1665,2 

A-62 860 0,2 63,6 1184 58 404 8,98 5,6 1,7451 1663,4 

A-92 860 0,2 95,4 1428 21 406 8,76 5,16 1,767 1662,9 

B-102 900 0,2 119,25 1969 7 838 9,10 5,6 1,7891 1661,9 

A-91 860 0,1 95,4 1156 11 463 8,79 5,18 1,775 1659,7 

A-101 860 0,1 119,25 1374 13 531 9,04 5,67 1,829 1650,3 

A-94 860 0,4 95,4 1870 24 626 8,77 4,47 1,808 1648,9 

A-104 860 0,4 119,25 2300 14 692 8,07 4,84 1,836 1646,7 

A-102 860 0,2 119,25 2324 1 688 8,54 5,81 1,906 1626,3 

 

Ao analisar-se o efeito do tempo de tratamento, é necessário considerar o intervalo de 

tempo de recozimento em que o material sofreu recuperação e o intervalo tempo de 

recozimento  que o material sofreu a recristalização. Quando se diminui a velocidade da 

bobinadeira, aumenta-se o tempo recozimento e o material apresenta-se mais 

recuperado, o que afeta a taxa de recristalização, o tamanho de grão primário, o tempo 

de incubação de recristalização,  aumentando a interferência do N sobre o processo de 

recristalização. O aumento do tempo de recozimento aumenta o teor N absorvido, 

modifica a distribuição dos precipitados, seu tamanho e tipo.  
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São muitas as variáveis afetadas pela variação da velocidade da tira (ou tempo de 

recuperação e recristalização) que a influenciam no desenvolvimento da textura de 

recristalização primária e secundária e, portanto, nas propriedades magnéticas.  

Tabela 5.8 - Perdas magnéticas em ordem crescente com as variáveis de processo e 

características da estrutura primária e secundária. 

Amostra 
Temp. Nitre 

(C) 
NH3 

(Nm3/h) 
t(s) N(ppm) C(ppm) O(ppm) 

TG. P 
(µm) 

TG S. 
(mm) 

15/60 
(W/Kg) 

800/60 
(mT) 

B-61 900 0,1 63,6 533 42 433 10,11 5,42 1,5397 1713,3 

B-62 900 0,2 63,6 1038 32 550 9,59 5,35 1,6401 1687,2 

B-64 900 0,4 63,6 1620 34 623 8,52 5,78 1,662 1687,8 

B-101 900 0,1 119,25 1106 8 731 9,68 5,84 1,6963 1681,7 

A-64 860 0,4 63,6 1556 67 388 8,55 5,03 1,6988 1665,2 

A-61 860 0,1 63,6 592 57 402 9,49 6,33 1,6997 1675,5 

B-94 900 0,4 95,4 2374 13 754 8,33 5,18 1,7011 1675,8 

B-92 900 0,2 95,4 1574 12 706 8,76 5,84 1,7016 1678,8 

B-91 900 0,1 95,4 1067 1 578 9,18 4,84 1,712 1674,9 

B-104 900 0,4 119,25 2885 15 895 8,58 4,69 1,7396 1666,8 

A-62 860 0,2 63,6 1184 58 404 8,98 5,6 1,7451 1663,4 

A-92 860 0,2 95,4 1428 21 406 8,76 5,16 1,767 1662,9 

A-91 860 0,1 95,4 1156 11 463 8,79 5,18 1,775 1659,7 

B-102 900 0,2 119,25 1969 7 838 9,10 5,6 1,7891 1661,9 

A-94 860 0,4 95,4 1870 24 626 8,77 4,47 1,808 1648,9 

A-101 860 0,1 119,25 1374 13 531 9,04 5,67 1,829 1650,3 

A-104 860 0,4 119,25 2300 14 692 8,07 4,84 1,836 1646,7 

A-102 860 0,2 119,25 2324 1 688 8,54 5,81 1,906 1626,3 

 

O aumento do teor de N1 tende a prejudicar as propriedades magnéticas, como pode se 

observar-se na Figura 5.16 e Figura 5.18, por esse motivo o aumento do tempo de 

recozimento poderá prejudicar as propriedades magnéticas por elevar a concentração de 

N1. Ao analisar a Tabela 5.7 e Tabela 5.8 observa-se na parte de cima da tabela que os 

resultados com os maiores valores de indução e menores de perdas magnéticas são os 

com de menor tempo de tratamento e na parte de baixo os menores valores de indução e 

os maiores de perdas magnéticas são os de maior tempo de tratamento. Essa diferença 

no comportamento das propriedades magnéticas pode estar relacionado aos diferentes 

tempos de recuperação dos materiais. 

A Figura 5.16 mostra o gráfico da indução magnética como uma função da quantidade 

de nitrogênio absorvido após a nitretação, N1. Pode-se observar que a indução 
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magnética aumenta com a diminuição da quantidade nitrogênio absorvido, para as 

temperaturas de 860 e 900C. A Figura 5.17 mostra o comportamento da indução 

magnética em relação ao tamanho de grão primário, TG1. Observa-se que o aumento de 

TG1 resulta em um aumento da indução magnética. Ressaltando que o aumento de N 

diminui o tamanho de grão primário e que ambos prejudicam os resultados magnéticos. 

 

Figura 5.16 - Indução magnética em função do teor de nitrogênio após a primeira etapa 

de descarbonetação e nitretação. 

 

 

Figura 5.17 - Indução magnética em função do tamanho de grão primário. 

A regressão linear realizada para os gráficos de perdas magnéticas em função do 

nitrogênio e do tamanho de grão primário nas Figura 5.18 e Figura 5.19, para as 

temperaturas de 860 e 900C exibe uma tendência de redução das perdas magnéticas 

com a redução da quantidade de nitrogênio e aumento do tamanho de grão primário 
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fatores que estão ligados a variação de amônia. Outro fator que interfere nas perdas 

magnéticas é a camada de óxido que não foi analisada, mas pelas imagens obtidas via 

MEV valores altos de amônia geram uma camada de óxido mais irregular e espessa o 

que pode influenciar na perda magnética final. Observa-se que a redução da amônia 

favorece a redução das perdas assim como o aumento da indução.  

 

 

Figura 5.18 - Perdas magnéticas em função do teor de nitrogênio para as temperaturas 

de 860 e 900C. 

 
 

Figura 5.19 - Perdas magnéticas em função do tamanho de grão primário para as 

temperaturas de 860 e 900C. 

Na Figura 5.20 se encontra dados gerados pela análise de textura do EBSD de três 

amostras (desvios em relação à Goss, mapa de orientação para seções de = 45 e 0 do 
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espaço de Bunge), uma com as piores propriedades magnéticas dos resultados 

apresentados, outra com propriedades intermediárias e a terceira com os melhores 

resultados obtidos com as amostras deste trabalho. Os desvios médios de orientação de 

Goss encontrado para as amostras foram superiores a 18, muito superior aos 7 típicos 

para GO regular e 3 para HGO, e como as propriedades magnéticas são fortemente 

dependentes da orientação, este grande desvio da orientação de Goss explicaria as 

péssimas propriedades magnéticas, apesar de apresentarem um tamanho de grão final 

compatível com obtido no processo convencional para RGO e HGO. 

 

 

 

Figura 5.20 - Secção do espaço de Bunge para ∅2=45 e 0 e gráficos de intensidades 

versus desvios em relação a Goss para as direções normal, longitudinal e transversal. 
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O desvio médio em relação à Goss grande indica um inicio de recristalização secundária 

prematura, provocado por um déficit entre a força motriz, que é o tamanho de grão 

primário, muito menor que o necessário para os inibidores secundários (Nitretos e Sn) 

presentes no aço durante o ciclo de recozimento final. Desta forma reduziu a 

temperatura de recristalização secundária permitindo o crescimento de outras 

orientações. 

Existem diversos fatores que afetam as propriedades magnéticas, como as 

características da camada de óxidos, tamanho de grão de final e quantidade de 

impurezas, mas os desvios da orientação de Goss justifica plenamente os maus 

resultados de indução e perda magnéticas, uma vez que a orientação cristalográfica 

compatível com a orientação de Goss é primordial na obtenção de propriedades 

magnéticas adequadas. 
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6. CONCLUSÕES 

Dos resultados, observou-se que o tamanho de grão primário foi menor e a capacidade 

de nitretar foi aumentada quando se realizou os tratamentos de descarbonetação e 

nitretação simultaneamente, comparados com estes tratamentos realizados em etapas 

separadas.  

O acréscimo de nitrogênio durante a recristalização primária inibiu o crescimento de 

grão em comparação ao processo sem nitretação, onde ocorre somente a 

descarbonetação.  

Verificou-se que variando o teor de nitrogênio entre 550 e 2880ppm o tamanho de grão 

não foi muito afetado em condições de nitretação e descarbonetação simultâneos. 

Mesmo que o teor de nitrogênio seja diminuído para valores entre 200 e 250ppm talvez 

sejam necessárias alterações em outras variáveis para promover o crescimento de grão 

na descarbonetação e nitretação simultâneos e alcançar o valor próximo de 20µm. 

Os diferentes tempos de recuperação na etapa de aquecimento prévio a 600ºC podem ter 

influenciado no tamanho de grão primário e possivelmente o processo submetido a uma 

taxa de aquecimento superior poderá apresentar um tamanho de grão menor ainda. O 

tamanho de grão médio para o tempo mais curto de tratamento térmico foi maior, 

provavelmente pela interação mais acentuada dos precipitados no inicio da 

recristalização. 

As propriedades magnéticas deterioradas se comparado a um GO e HGO é um resultado 

gerado pelo grande desvio médio da orientação ideal de Goss, provocado pelo tamanho 

grão de primário muito pequeno. 

As propriedades magnéticas apresentaram melhores resultados para a temperatura de 

900C e menor tempo de tratamento térmico, sendo as variáveis que mais afetaram as 

propriedades magnéticas. A redução de nitrogênio para um dado tempo e uma dada 

temperatura de tratamento térmico gerou uma melhora nas propriedades magnéticas. 

A descarbonetação foi efetiva exceto para o tempo tratamento térmico de 63,6s e a 

camada de óxidos tornou-se mais espessa para valores mais altos de fluxo de amônia e 

do tempo de tratamento. 
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Ações que diminuam o nitrogênio e aumentam o tamanho de grão primário aumentarão 

as chances de alcançar propriedades magnéticas próximas aos requisitos do RGO e 

HGO. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Trabalhar com uma atmosfera com um menor potencial de nitrogênio (diminuindo o 

fluxo de amônia e aumentando o de H2) para diminuir a nitretação do aço para poder 

utilizar tempos de recozimento e temperaturas maiores para aumentar o tamanho de 

grão primário e poder chegar ao tamanho ótimo. 

Realizar ensaios com diferentes taxas de recuperação e recristalização (realizando um 

pré-aquecimento das amostras, modificando a temperatura de recozimento ou o estado 

da BQ) para tentar identificar uma condição que melhore a geração de grãos com a 

orientação de Goss na recristalização primária.  

Pesquisar novas ligas que possam diminui a força de inibição durante a recristalização 

primária e gerar um aumento do tamanho de grão depois da recristalização primária ou 

aumentar a força de inibição na recristalização secundária compensando a antecipação 

da recristalização secundária gerada pelo tamanho de grão menor. 

Caracterizar a camada de óxido e avaliar se suas propriedades são compatíveis para o 

revestimento do aço. 

Investigar como a água interfere no potencial de nitretação. 

Identificar e quantificar os precipitados que estão localizados mais ao centro, e fazer um 

perfil de concentração de nitrogênio no aço. 
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