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RESUMO 

 

 

A textura de Goss (110)[001] do aço 3% Si é desenvolvida por recristalização secundária a 

partir de uma matriz primária de grãos finos estabilizada por partículas de MnS. O processo 

de recristalização primária e descarbonetação de tiras de aço 3% Si é feito em fornos de 

recozimento contínuo com a tira sob uma tensão de tração de aproximadamente 7 MPa. Este 

trabalho estuda o recozimento e descarbonetação de tiras de aço 3%Si sob tensões de tração 

de até 25 MPa. Amostras de chapas laminadas a quente foram laminadas a frio em um ou dois 

estágios. Em seguida, as amostras foram processadas em um forno de recozimento contínuo 

com uma tensão de tração variável para promover um estiramento das amostras durante o 

processo.  A microestrutura e a textura das amostras foram analisadas por EBSD.  A 

distribuição de tamanho dos precipitados de MnS foi investigada utilizando um microscópio 

de transmissão  TEM e um analisador de imagem. Os recozimentos sob tensões acima de 7 

MPa promoveram um alongamento significativo das amostras e os de 20-25 MPa 

modificaram o tamanho de grão e a textura da matriz primária. O estiramento das amostras de  

4 a 6% impactou positivamente a recristalização secundária do material laminado a frio em 2 

etapas. A indução magnética B8 atingiu o patamar de 1,89 T. As amostras processadas com 

uma única etapa de laminação a frio e descarbonetadas de maneira convencional apresentaram 

apenas crescimento normal de grão durante o recozimento final. O recozimento e 

descarbonetação sob alta tensão de tração modificou este comportamento. Com um 

estiramento de 6%, as amostras laminadas a frio em uma etapa apresentaram recristalização 

secundária. A indução magnética foi de 1,8 T e a perda magnética foi similar a obtida no 

produto M4 ASTM. O trabalho sugere que a recozimento e descarbonetação de tiras de aço 

3% Si sob uma tensão de tração de 20-22 MPa afeta a nucleação e o crescimento dos grãos 

primários e que o estiramento na faixa de 4-6% pode modificar favoravelmente o tamanho das 

partículas de MnS,  aumentando a inibição ao crescimento normal de grão.  
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ABSTRACT 

 

 

 

The Goss Texture (110) [001] of 3% Si steel is developed by secondary recrystallization from 

a primary matrix of fine grains stabilized by MnS particles. The primary recrystallization and 

decarburization process of 3% Si steel strips is carried out in continuous annealing furnaces 

under a tensile stress around 7 MPa. This paper presents the study of the annealing and 

decarburization of 3% Si steel strips under tensile stresses up to 25 MPa. The hot band strips 

were rolled to a final thickness by using one or two stage cold rolling method. After that the 

samples were processed in a continuous annealing furnace with a variable tensile stress, in 

order to promote stretching of the samples during the process. EBSD measurements were 

employed to determine the microstructure and texture of the samples. The size distributions of 

MnS precipitates were investigated using transmission electron microscope (TEM) and an 

image analyzer. The heat treatments under tensile stresses above 7 MPa have promoted a 

significant stretching of the samples, and those in the range 20-25 MPa, changed the primary 

grain size and texture. The stretching around 4% to 6% improved the secondary 

recrystallization in the samples processed by a two stage cold rolled method. The magnetic 

induction B8 was improved up to 1.89 T. Single-stage cold rolled samples decarburized in a 

conventional way have presented only normal grain growth during the final annealing. The 

annealing and decarburization under high tensile stress has changed this behavior. With 6% of 

stretching, the single-stage cold rolling samples presented secondary recrystallization. The 

magnetic induction was 1.8 T and the magnetic core loss was similar to those obtained in the 

M-4 product (ASTM standard). The study suggests that the annealing and decarburization 

under a tensile stress of 20-22 MPa affects the nucleation and growth of primary grains, and 

the stretching in the range 4-6% may favorably change the size of the MnS particles, thus 

increasing the normal grain growth inhibition. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

O aço 3% Si de grão orientado (GO) é utilizado principalmente na fabricação de núcleos de 

transformadores. Esta aplicação requer baixa perda magnética para minimizar o consumo de 

energia elétrica e alta permeabilidade magnética para a operação a altas induções. A 

magnetização do ferro é mais fácil na direção <100> e todo o processo de fabricação é feito 

de tal maneira a garantir que se forme uma orientação com a direção <100> paralela à direção 

de laminação. A textura cristalográfica ideal do aço 3% Si GO é denominada textura de Goss: 

{110}<001>. Essa textura é desenvolvida por crescimento anormal dos grãos ou 

recristalização secundária a partir de uma matriz primária recristalizada, onde o crescimento 

normal de grão é inibido por uma dispersão de partículas de segunda fase.  

 

Vários estudos têm sido realizados para explicar os mecanismos de formação da textura de 

Goss, mas ainda não há um claro entendimento dos fatores que levam ao crescimento anormal 

somente dos grãos com orientação de Goss. Atualmente, um dos modelos mais aceitos é o do 

crescimento seletivo, que se baseia no fato de que os grãos com orientação de Goss tem maior 

probabilidade de formarem contornos especiais com as orientações da matriz primária. Dois 

tipos de contornos especiais têm sido estudados: contornos tipo retículo com sítios de 

coincidência (coincidence site lattice – CSL) e contornos de alta energia, com desorientação 

entre 20 e 45° (Harase et al., 1986, Shimizu et al., 1990, Lee e Szpunar, 1995, Hayakawa et 

al., 1997, Rajmohan et al., 1999).  

 

Os dois principais fatores metalúrgicos que determinam a formação da textura de Goss são:  

-  a presença de um inibidor de crescimento de grão até a etapa de recozimento final. 

- a obtenção de uma textura de recristalização primária adequada, através de etapas de 

laminação e recozimento (Novikov, 1974).   

 

Muitas investigações descritas na literatura discutem a microestrutura da matriz primária dos 

aços 3% Si em função da composição química do aço, da redução na laminação à frio e da  

temperatura e atmosfera de recozimento (Nakashima et al.,1994, Harase et al.,1995, Harase et 

al., 2000, Park et al., 2002, Alcântara et al, 2006). No entanto, o estudo da matriz primária 

parece ainda não estar completo. Um dos tópicos de interesse a ser investigado é o efeito da 

tensão de tração na recristalização primária do aço 3% Si.  
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No processo industrial, a recristalização primária de uma tira de aço 3% Si  (dimensões: 1045 

x 0,27 mm) ocorre sob uma tensão tração de aproximadamente 7 MPa e a tira de aço 

apresenta um estreitamento da ordem de 0,5%.  

 

No presente trabalho foi feito um estudo do efeito da tensão de tração e do estiramento 

resultante na tira durante o processo de recozimento e descarbonetação sobre as estruturas de 

recristalização primária e secundária de um aço 3% Si laminado a frio em uma e duas etapas.  

 



   3 

2- JUSTIFICATIVA 

 

O processo de fabricação do aço Si 3% Si de grão orientado (GO) tem diferenças de um 

fabricante para outro, mas a linha mestra é a mesma em todos. A recristalização secundária é 

a principal etapa na qual grãos secundários com orientação de Goss nucleiam na matriz 

primária por um mecanismo que não é bem entendido.  

 

Independente da rota de fabricação, a recristalização primária é feita em linhas de 

recozimento contínuo com a tira de aço sob tração. Entender como a tensão de tração afeta a 

estrutura primária e posteriormente a estrutura secundária pode contribuir para otimizar as 

propriedades magnéticas do aço Si GO,  e proporcionar a obtenção de produtos mais nobres 

que vão constituir equipamentos elétricos de mais alto rendimento e desempenho.  

 

O presente estudo aborda também o efeito da tensão de tração sobre a estrutura primária e 

secundária do material processado com uma etapa de laminação a frio. Em todos os 

fabricantes, a chapa de aço Si GO é laminada a frio para a espessura final em duas etapas com 

um recozimento intermediário. A laminação a frio em uma etapa  reduz o custo  e  aumenta a 

produtividade do processo de manufatura do aço Si GO.  

 

Importante ressaltar  que não foram encontrados na literatura, trabalhos sobre o efeito da  

tensão de tração utilizada no processo de recristalização primária e descarbonetação sobre a  

variação dimensional da tira e/ou microestrutura e/ou propriedades magnéticas do aço Si GO. 
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3- OBJETIVOS 

 

Estudar o efeito da tensão de tração e do estiramento resultante na tira durante o processo de 

recozimento e descarbonetação sobre as estruturas de recristalização primária e secundária de 

um aço 3%Si laminado a frio em uma e duas etapas.  

 

Objetivos Específicos: 

 Avaliar a estrutura primária considerando o tamanho de grão, textura e dispersão de 

partículas de segunda fase. 

 Avaliar a estrutura secundária considerando o tamanho de grão e o desvio da 

orientação de Goss. 

 Correlacionar os resultados de microestrutura com as propriedades magnéticas do 

material.  
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4- REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo será feito um histórico da evolução do aço Si GO,  uma revisão bibliográfica 

dos principais fatores que afetam as propriedades magnéticas dos aços elétricos e um resumo  

dos principais conceitos e modelos relacionados à formação da textura de Goss.   

 

4.1 – Histórico da evolução do aço Si GO  

 

Em 1900, Robert Hadfield adicionou silício ao ferro. Em 1903 foi iniciada a produção de 

chapas de aço Si laminadas a quente e fabricado o primeiro transformador de aço Si nos 

Estados Unidos. A partir de 1930 foi iniciada a produção de chapas de aço Si laminadas a frio 

(Walter, 1965). 

 

O aço 3%Si com textura {110}<001>, patenteado por Norman Goss em 1934, foi 

desenvolvido em laboratório por uma combinação de diferentes etapas de laminação a frio e 

recozimento. No aço original Mn e S estavam presentes como impurezas, acidentalmente 

(Littmann, 1971).  

 

Em 1949, Dunn (Apud Matsuo, 1979) estabeleceu que a recristalização secundária  é  o 

processo responsável pelo desenvolvimento da textura de Goss. Posteriormente, May e 

Turnball demonstraram a importância das partículas de MnS para a obtenção da textura de 

Goss: as partículas de MnS inibem o crescimento normal de grão, permitindo que grãos 

(110)[001] cresçam às expensas dos grãos finos da matriz primária. 

 

A partir de 1935, vários laboratórios de pesquisa investiram para desenvolver o processo de 

produção do GO. Carpenter e Jackson (American Rolling Mill Co – Armco, ) patentearam a 

descarbonetação em hidrogênio úmido em 1942 e o recozimento em caixa de bobinas 

revestidas com magnésia em 1945 (Carpenter, 1945). Com esses avanços, o processo de 

laminação a frio do aço Si GO convencional (CGO) atingiu a maturidade (Walter, 1965).   

 

Depois de Goss, a patente mais expressiva foi a da Nippon no  final da década de 60. Taguchi 

e Sakakura (Nippon Steel Corporation) patentearam um aço com uma textura de Goss mais 

perfeita e com uma permeabilidade bem maior que o aço CGO. O aço Si GO de alta 
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permeabilidade (HGO) da Nippon foi denominado “Oriented Core HI-B”. Na década de 70, a 

Kawasaki Steel também desenvolveu um aço similar denominado RG-H ( Matsuo, 1979).  

 

Na década de 70, foram desenvolvidos os revestimentos secundários: Nippon’s  S2 e Armco’s 

Carlite 3. Ambos reduzem as perdas magnéticas dos aços CGO e principalmente dos aços 

HGO por introduzirem uma tensão de tração no metal base. A tensão é introduzida no 

resfriamento, após a cura do revestimento, devido às diferenças entre os coeficientes de 

expansão térmica do revestimento e do aço (Evans, 1979).   

 

Em 1975, Yamamoto e Nozawa descobriram que a perda magnética do aço HGO poderia ser 

reduzida, riscando mecanicamente a superfície do aço. Riscos perpendiculares à direção de 

laminação introduzem tensões paralelas a esta direção, que favorecem a redução das perdas 

magnéticas devido a redução dos espaçamentos dos domínios 180°. Na década de 80, os dois 

pesquisadores desenvolveram a técnica de refino de domínio por irradiação a laser 

(Yamamoto e Nozawa, 1983). 

 

A tabela IV.1 mostra as principais etapas de fabricação do aço CGO desenvolvido pela Armco 

e dos aços Si GO de alta permeabilidade (HGO) desenvolvidos pela Nippon e Kawasaki 

(Takahashi et al., 1996). 

 

O processo Armco utiliza MnS como inibidor de crescimento de grão. O MnS é dissolvido 

durante o reaquecimento de placa a alta temperatura e em seguida precipita durante a etapa de 

resfriamento da tira durante a laminação a quente. A laminação a frio é feita em duas etapas e 

intercalada com um recozimento intermediário. Após a segunda laminação, a tira é submetida 

a um recozimento contínuo onde ocorrem a descarbonetação e a recristalização primária do 

aço. Em seguida, a tira é revestida com magnésia e a bobina é submetida a um recozimento 

final a alta temperatura, onde ocorre a recristalização secundária que dá origem a textura 

<110>{001}. O processo Nippon tem como principal inibidor o AlN e é realizado com  

apenas uma etapa de laminação a frio. O processo Kawasaki é bem similar ao Armco, porém  

utiliza MnSe, Sb como inibidores ao invés de MnS (Inokuti et al.,1982). A fabricação dos 3 

produtos exige uma alta temperatura de reaquecimento de placa para assegurar a completa 

dissolução das partículas de segunda fase (MnS, MnSe) seguida de um rígido controle do 

resfriamento da tira na laminação a quente para garantir a precipitação adequada das mesmas 

(Takahashi et al., 1996).   
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Tabela IV.1–Principais etapas de fabricação dos aços Si GO convencional (CGO) e de alta 

permeabilidade (HGO) (Takahashi et al., 1996). 

 

Aço Si GO convencional  Aço Si GO de alta permeabilidade (HGO) 

Armco (CGO) Nippon Steel (HI-B) Kawasaki Steel (RG-H) 

Mn, S ou Se Al, N, Mn, S, Sn Mn, Se ou S, Sb 

Inibidor principal: MnS Inibidor principal: AlN Inibidor principal: MnSe 

Reaquecimento T > 1300°C Reaquecimento T > 1300°C Reaquecimento T > 1300°C 

Recozimento inicial  Recozimento inicial  Recozimento inicial  

Primeira laminação a frio Laminação a frio (redução 87%) Primeira laminação a frio 

Recozimento Intermediário  Recozimento Intermediário 

Segunda laminação (50%)  Segunda laminação (65%) 

Recrist. e Descarbonetação Recrist. e Descarbonetação Recrist. e Descarbonetação 

Revestimento com MgO Revestimento com MgO Revestimento com MgO 

Recozimento Final  Recozimento Final  Recozimento Final  

 

A figura 4.1 mostra a evolução da perda magnética dos aços utilizados na fabricação de  

transformadores no período de 1950 a 1985 (Obara, 1991) e os valores típicos de perda 

magnética dos produtos mais nobres disponíveis no mercado em 2009 (catálogo ArcelorMittal 

Inox Brasil, 2009). A perda magnética do aço CGO evoluiu bastante nas décadas de 50 e 60 e 

praticamente estabilizou em um patamar de 0,85 W/kg a partir de 1970. O aço HGO 

possibilitou uma mudança de patamar para 0,64 W/kg na década de 80 e apresentou reduções 

de perda significativas com o advento dos revestimentos secundários de alta tensão e com as 

técnicas de refino de domínio. O patamar atual de perda magnética das tiras dos aços CGO e 

HGO é de 0,68 e 0,50 W/kg, respectivamente. A indução magnética a 800 A/m (B8) do aço 

CGO também evoluiu bastante nas últimas décadas de valores típicos de 1,82 T para valores 

mais recentes de 1,85 T (Taguchi et al., 1976, catálogo ArcelorMittal Inox Brasil, 2009).   
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Figura  4.1 – Evolução da perda magnética do aço Si CGO e HGO até a década de 80 e 

valores de perda mais recentes (Obara, 1991, catálogo ArcelorMittal Inox Brasil 2009). 

 

A tabela IV.2 mostra os produtos CGO e HGO ofertados atualmente. As tiras dos aços CGO e 

HGO são ofertadas com uma espessura mínima de 0,18 e 0,23 mm, respectivamente. A perda 

máxima garantida na condição de teste 1,5 T/50 Hz para os produtos mais finos é de 0,68 e 

0,50 W/kg, respectivamente.  
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Tabela IV.2 – Propriedades magnéticas garantidas nos produtos CGO e HGO (Catálogo 

ArcelorMitall Inox Brasil, 2009)  

Produto 
Espessura 

(mm) 

Perda magnética máxima (W/kg) Indução Magnética B8 (T) 

1,5 T/ 50 Hz 1,7T/ 50Hz 1,7T/ 60Hz mínima Típica 

CGO 

0,35 1,08 1,50 2,00 

1,78 1,85 

0,30 0,97 1,40 1,83 

0,27 0,85 1,24 1,63 

0,23 0,75 1,15 1,40 

0,18 0,68   

HGO 

0,30 0,67 1,05  

1,88 1,91-1,94 0,27 0,54 0,90  

0,23 0,50 0,85  

 

A tabela IV.1 mostra que o HGO (HI-B) ofertado pela Nippon é produzido com uma única 

etapa de laminação a frio, com redução de 87% e inibidores formados por elementos 

adicionados na aciaria. Na década de 90, a Nippon desenvolveu um novo processo que 

possibilitou a produção de aços mais finos utilizando uma única etapa de laminação à frio. No 

novo método, o  AlN se forma numa etapa intermediária do processo. A tira é nitretada 

utilizando amônia após a descarbonetação e os precipitados de AlN são formados durante a 

etapa de aquecimento no recozimento em caixa. O novo método não utiliza MnS como 

inibidor auxiliar e tem uma temperatura de reaquecimento de placa mais baixa em torno de 

1150°C.  As diferenças essenciais entre os métodos de inibidor adquirido e o convencional, 

denominado método do inibidor inerente são mostradas na tabela IV.3. Comparando as 

tabelas IV.1 e IV.3 pode ser observar que os produtos CGO e RG-H se encaixam também na 

categoria de “método do inibidor inerente” (Takahashi et al., 1996).  

    

Tabela IV.3 – Características dos dois métodos de produção do HI-B (Takahashi et al., 1996).    

HI-B (HGO) Inibidor inerente  Inibidor adquirido 

Inibidor AlN, MnS (Sn) AlN 

Formação do inibidor Tratamento térmico da 

aciaria a laminação a quente 

Injeção de N2 usando NH3, 

após a descarbonetação 

Reaquecimento de placa > 1300°C 1150°C 
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A figura 4.2 mostra que o desenvolvimento do método do inibidor adquirido ampliou a oferta 

de espessura dos produtos HGO obtidos com uma etapa de laminação a frio. O produto mais 

nobre com 0,18 mm de espessura apresenta perda a 1,7 T / 50 Hz de aproximadamente 0,8 

W/kg que equivale a 0,45 W/kg na condição de teste 1,5 T/ 50 Hz, 10% mais baixa do que a 

obtida no aço HGO espessura 0,23 mm (tabela IV.2).  

 

 

Figura 4.2 – Perda magnética de produtos HI-B (HGO) e CGO obtidos com o método do 

“inibidor adquirido” (linhas contínuas)  e  com o método do “inibidor inerente” (linhas 

pontilhadas) (Takahashi et al., 1996). 

 

De maneira geral, além da busca por novas rotas de produção com menor custo, a pesquisa e 

desenvolvimento dos aços Si CGO e HGO tem sido feita visando redução da perda magnética, 

aumento da permeabilidade e redução da magnetostricção. A redução da perda magnética está 

relacionada com a economia de energia elétrica. O aumento da permeabilidade possibilita a 

operação a alta indução e a fabricação de transformadores menores e de menor custo. A 

redução da magnetostricção possibilita a fabricação de transformadores com menor nível de 

ruído (Takahashi et al., 1996).     
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4.2– Materiais Ferromagnéticos  

 

A fase ferromagnética é caracterizada pelo alinhamento dos momentos de dipolos magnéticos 

dos átomos constituintes do material. Os elétrons apresentam um momento de dipolo 

magnético como resultado de suas movimentações de orbital e de spin. A fase ferromagnética 

ocorre em materiais cristalinos cujos átomos apresentam orbitais eletrônicos preenchidos com 

elétrons com spins desemparelhados na camada 3d.  Os ferromagnetos são materiais 

constituídos por elementos como Fe, Ni  e Co e suas ligas (Cullity, 1972). 

 

A temperatura de Curie (Tc) é a temperatura crítica na qual a energia térmica é suficiente para 

destruir a magnetização espontânea. Acima de Tc, a energia térmica é maior que a energia de 

alinhamento dos spins e os momentos de spin orientam-se aleatoriamente. A temperatura de 

Curie do ferro puro é 770°C (Littmann, 1971). 

 

Os materiais ferromagnéticos, no estado desmagnetizado, estão divididos em regiões 

espontaneamente magnetizadas chamadas de domínios magnéticos. As interfaces entre um 

domínio e outro são chamadas de paredes de domínio. Cada domínio está magnetizado, com 

intensidade de magnetização máxima. Os vários  domínios têm diferentes direções de 

magnetização, de tal maneira que o material com um todo tem uma magnetização líquida de 

zero. As interfaces entre um domínio e outro são chamadas de paredes de domínio. O 

processo de magnetização converte um material de um estado de muitos domínios para um 

estado de um único domínio na direção do campo magnético externo H (Cullity, 1972).   

 

A anisotropia magnetocristalina ou anisotropia magnética é uma propriedade intrínseca dos 

materiais ferromagnéticos e se origina da interação de orbitais eletrônicos e momentos de spin 

com a rede cristalina. Resulta em um alinhamento preferencial dos momentos magnéticos em 

certas direções cristalográficas (Cullity, 1972). No ferro, o alinhamento preferencial é na 

direção [100], denominada de “direção de mais fácil magnetização”. A figura 4.3 mostra que 

o campo magnético externo necessário para atingir a saturação é mais baixo na direção <100> 

e muito alto na direção <111> (Honda et al., 1928 apud Cullity, 1972).  
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Fig. 4.3 – Curvas de magnetização com o campo magnético externo aplicado em 3 diferentes 

direções cristalinas de um monocristal de ferro (Honda et al., 1928 apud Cullity, 1972).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Os principais domínios magnéticos são identificados considerando a disposição dos vetores 

de magnetização dM


 de domínios vizinhos. Domínios antiparalelos ou 180°: os vetores dM


 

de dois domínios vizinhos têm a mesma direção e sentidos opostos, de tal maneira que o 

ângulo entre os dois é de 180°. Domínio de fechamento de fluxo: o ângulo entre o vetor dM


 

do domínio de fechamento e o vetor dM


 do domínio principal é de 90°, de modo a fechar o 

fluxo magnético. Domínio spike: a direção do vetor dM


 se posiciona de maneira a 

redistribuir os pólos magnéticos gerados na superfície pelos domínios principais, reduzindo a 

energia magnetoestática do sistema (Cunha, 1991).  

 

O material ferromagnético desmagnetizado tem uma configuração de domínios como a 

esquematizada na figura 4.4. Um domínio é definido como uma região de material dentro da 

qual os átomos têm o mesmo alinhamento magnético. Um domínio, portanto, comporta-se 

como um pequeno imã permanente e o número de domínios dentro de um determinado 

volume depende de um complexo balanço de energia dentro do material. Quando expostos a 

um campo magnético externo, H, os domínios tendem a alinhar-se segundo a direção do 

campo aplicado, à custa do crescimento dos domínios com orientações favoráveis ou da 

reorientação dos dipolos. O movimento das paredes dos domínios nesta etapa é descontínuo, 

irreversível e ocorre aos saltos devido aos obstáculos.  

 

No processo de magnetização o material passa de um estágio de multidomínios para um 

estágio de domínio único. Na última etapa do processo, um aumento do campo magnético gira 
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o domínio único da direção de fácil magnetização para a direção do campo magnético 

externo; é um movimento de rotação reversível. Nesta etapa, o material atinge a magnetização 

de saturação, Ms. Se o campo externo é retirado, Ms volta para a direção de fácil 

magnetização, espontaneamente (Littmann, 1971, Cullity, 1972). 

 

A figura 4.5 mostra a variação da magnetização (M) como uma função do campo magnético 

externo (H) quando o material é submetido a um processo de magnetização cíclica. Levando 

em conta os movimentos dos domínios a curva de magnetização pode ser dividida em 3 

regiões. A região I com deslocamentos reversíveis das paredes, a região II com movimentos 

irreversíveis e a região III, próxima a saturação, com rotações reversíveis. A partir deste 

ponto, o material entra na região de saturação técnica onde o aumento do campo produzirá 

variações muito pequenas na magnetização. Ao ser diminuído o valor do campo aplicado, a 

partir da saturação, a magnetização retorna ao valor de remanência Mr. Invertendo o sentido 

do campo e aumentando sua intensidade, a magnetização continua a diminuir de valor a partir 

de Mr, passando por zero em um campo chamado coercivo Hc, e, finalmente atingindo o seu 

valor de saturação na direção oposta à original para campos suficientemente altos. 

Diminuindo-se a intensidade do campo a zero a partir deste ponto, a magnetização atinge a 

remanência negativa. Aumentando-se o campo no sentido positivo, a magnetização passa por 

zero, em +Hc, e atinge o valor de saturação na direção de saturação original, fechando o ciclo 

completo de histerese. A forma como a curva varia de M=0 a M=Ms depende da estrutura do 

material enquanto que a intensidade de magnetização Ms é uma propriedade intrínseca que 

depende basicamente da composição química do material (Bohn et al., 2004). 
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Fig. 4.4 – Variação da estrutura de domínios magnéticos durante a magnetização  

(Litmann, 1971) 

 

Figura 4.5 – Ciclo de histerese de um material ferromagnético (Bohn et al., 2004) 

 

Quando um material ferromagnético é exposto a um campo magnético externo, sua dimensão 

muda. Este propriedade, chamada magnetostricção (), atinge um limite na saturação. A rede 

cristalina dentro de cada domínio é espontaneamente tensionada na direção de magnetização 

do domínio. A direção da tensão rotaciona o vetor de magnetização resultando em uma 
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mudança dimensional do corpo como um todo. A variação de  com H  cria um ciclo duplo e 

o material vibra com o dobro da frequência do campo magnético. Esta vibração é a principal 

causa do ruído dos transformadores (Kernick, 1967, apud Cunha, 1988).  

 

Os materiais ferromagnéticos podem ser classificados em magneticamente macios ou duros 

em função da resposta dos mesmos a um campo magnético externo. O material macio atinge a 

magnetização de saturação em baixos campos magnéticos enquanto o material duro necessita 

de um alto campo magnético externo para saturar (Cullity, 1972).  

 

Os materiais ferromagnéticos também podem ser classificados em magneticamente macios ou 

duros considerando a força coerciva, que é o valor do campo Hc para levar a magnetização 

residual ou remanente a zero (figura 4.5). Assim o material magneticamente macio é aquele 

com baixa força coerciva, como os aços elétricos, e o magneticamente duro aquele com alta 

força coerciva, como os ímãs permanentes (Cullity, 1972).  

 

Os aços elétricos são materiais magneticamente macios, utilizados na forma de chapas finas 

na fabricação de núcleos de máquinas elétricas. Os mais nobres têm adição Si, que aumenta a 

sua resistividade elétrica. Os aços Si podem ser de dois tipos: de grão orientado (CGO e 

HGO) com melhores propriedades magnéticas na direção de laminação, utilizados 

principalmente na fabricação de núcleos de transformadores e de grão não orientado (GNO), 

quase isotrópicos, utilizados em núcleos de máquinas rotativas.  

 

4.3- Propriedades Magnéticas 

 

Os aços elétricos são classificados em função da perda magnética, que é a energia dissipada 

em calor durante a magnetização do material. O valor das perdas magnéticas depende das 

características eletromagnéticas, da medição e das características da amostra, tais como 

espessura e direção de corte em relação à direção de laminação. Na prática, a perda magnética 

é medida em uma determinada indução magnética (B) e frequência, normalmente 50 ou 60 Hz 

(Bohn et al., 2004, Catálogo ArcelorMittal Inox Brasil, 2009).   

 

A indução magnética (B) pode ser definida segundo a seguinte equação: 

                                                                                           (4.1) 
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B


 é o vetor indução magnética, H


 é o vetor campo magnético externo, M


 é o intensidade de 

magnetização ou polarização magnética e 0 = 4 10
-7 

T.m/A  é a permeabilidade magnética 

no vácuo. 

 

O ciclo de histerese B-H determina a perda por histerese do material. Idealmente se deseja um 

ciclo estreito para minimizar o custo da energia de magnetização (Cullity, 1972). A perda por 

histerese é função da frequência e da área do loop (equação 4.2) e é causada principalmente 

pelos movimentos irreversíveis das paredes dos domínios durante a magnetização.  

 

f)A(KP hh        (4.2) 

 

onde: 

Ph é a perda magnética por histerese, Ah é a área do ciclo de histerese,  é a frequência. 

 

As perdas por histerese são muito sensíveis à microestrutura dos aços como tamanho de grão, 

orientação cristalográfica, inclusões, presença de elementos intersticiais e tensões residuais 

(Taguchi et al., 1976).  

 

No processo de magnetização ocorrem também perdas por correntes parasitas ou correntes de 

Foucault induzidas no material e associadas à variação temporal do fluxo magnético no 

interior do material (oscilação do campo magnético em fase com a corrente elétrica alternada 

da bobina que envolve o núcleo). As correntes parasitas geram um campo magnético contrário 

à variação original do fluxo magnético. A equação (4.3) mostra que a perda magnética por 

correntes parasitas por unidade de volume da chapa é proporcional à frequência, indução 

magnética de teste e a espessura da chapa e é inversamente proporcional à resistividade 

elétrica do material. 

  






6

e10
P

2222-9

cp

f
     (4.3) 

onde: 

Pcp é a perda por correntes parasitas clássicas, B é a indução magnética de teste,  é a 

freqüência, “e” é a espessura da chapa e  é a resistividade elétrica do aço. 
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A diferença entre as perdas magnéticas totais e a soma das perdas por histerese e correntes 

parasitas é denominada de perdas anômalas. As perdas anômalas estão associadas à existência 

de domínios magnéticos na microestrutura do material e às interações das paredes dos 

domínios. Estas perdas são dependentes da distância entre as paredes dos domínios, do 

tamanho de grão, das tensões internas e da textura cristalográfica (Pry et al., 1958, apud  

Yamamoto e Nozawa, 1983). 

.  

A figura 4.6 mostra a separação de perdas nas parcelas histerética, parasítica e anômala para 

dois tipos de aço com 3% Si: o aço CGO, espessura 0,27 mm que apresentou perda total de 

1,48 W/kg a 1,7 T/60 Hz e o aço GNO E125 que apresentou perda total de 3,60 W/kg a 1,5 

T/60 Hz (Landgraf et al., 1998; Vasconcelos et al., 1999). As perdas por histerese se 

destacaram no aço GNO e as perdas anômalas no CGO.  
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Fig. 4.6 – Separação das perdas em suas componentes histerética, parasítica e anômala em 

dois tipos de aço 3% Si:  GNO E125 - 0,50 mm e CGO 0,27 mm 

 (Landgraf et al., 1998, Vasconcelos et al., 1999). 

 

A figura 4.7 mostra o efeito do Si nas propriedades magnéticas intrínsicas e na resistividade 

do aço. O aumento do teor de Si aumenta a resistividade elétrica e diminui a anisotropia 

magnetocristalina (K), a indução magnética de saturação (Bs) e a temperatura de Curie. Os 

dois últimos efeitos são indesejáveis e os dois primeiros benéficos. O aumento da 

resistividade diminui as perdas por correntes parasitas e a redução da constante de anisotropia 

(K) torna mais fácil a rotação da direção de fácil magnetização para a direção do campo 

magnético externo (Littmann, 1971). 



   18 

 A redução da indução de saturação limita o teor de Si em aplicações a alta indução. O teor de 

Si acima de 3% reduz a magnetostricção de saturação (s), responsável pelo ruído dos 

transformadores. Trabalhos já realizados mostraram o grande potencial da liga com 6,5%Si 

que apresenta magnetostricção zero e é extremamente atrativa para aplicações que exigem um 

nível baixo de ruído (Brown et al., 1964 apud Cunha, 1988).  

 

A adição de Si é um compromisso entre os benefícios de aumento da resistividade elétrica 

(perdas por correntes parasitas) e da redução da anisotropia (perdas por histerese) e os efeitos 

indesejáveis da redução da intensidade de magnetização e da dutilidade do aço.  Nos aços 

GNO, o Si varia entre 0,5 e 3,25% e é comum a adição de elementos de liga como Al e Mn, 

que aumentam a resistividade elétrica do aço, sem comprometer a dutilidade (Cunha et al., 

2001). No aço Si GO (CGO e HGO), o teor de Si é de cerca de 3%. 

 

Figura 4.7 – Variação das propriedades fundamentais a 293K com o teor de Si do aço 

(Littmann, 1971). 
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A figura 4.8 mostra o efeito da indução de teste na perda magnética total para dois tipos de 

aço Si GNO, considerando curvas disponíveis no catálogo ArcelorMittal Inox Brasil 2009. A 

perda magnética aumenta com a indução de teste. O aço E125 (baixa perda) apresenta perda a 

1,5 T/60 Hz de 3,4 W/kg enquanto o aço E230 (média perda) apresenta perda de 4,6 W/kg na 

mesma condição de teste.  
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Figura 4.8  - Efeito da indução de teste na perda magnética total para os aços E125  e E230, 

espessura nominal 0,50 mm (Catálogo ArcelorMittal Inox Brasil, 2009). 

 

Trabalhos anteriores mostraram que o aço E125 (3% Si), espessura 0,35 mm apresenta 

parcelas bem menores de perdas por histerese e por correntes parasitas que o aço E230 (2% 

Si), espessura 0,50 mm, devido às seguintes vantagens: maior tamanho de grão (que diminui a 

perda magnética por histerese), maior resistividade elétrica e menor espessura (que diminuem 

as perdas por correntes parasitas) (Landgraf et al., 1998). 

 

A figura 4.9 mostra o efeito do campo magnético externo H na indução magnética dos aços 

E125 e E230. A indução magnética do E125 é maior que a do E230 abaixo de 200 A/m e 

acima o comportamento é inverso. O efeito negativo do Si  é preponderante para o campo 

externo (H) acima de 200 A/m ou induções (B) acima de 1,2 T.  
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Figura 4.9 – Efeito do campo externo H na indução magnética dos aços E125 e E230, 

espessura nominal 0,50 mm, testados a 60 Hz (Catálogo ArcelorMittal Inox Brasil, 2009). 

 

Além da perda magnética máxima, os fabricantes de aços elétricos podem especificar também 

a permeabilidade magnética (), que é a razão entre a indução magnética (B) e o campo 

magnético externo (H).  

H

B
        (4.4) 

 

A permeabilidade pode ser especificada em diferentes condições. Nos aços GNO é comum a 

especificação da permeabilidade magnética na indução de 1,5 T, denominada 1,5.  Nesta 

condição, os aços E125 e E230 têm permeabilidade magnética de 567 e 1108, 

respectivamente (catálogo ArcelorMittal Inox Brasil, 2009). A menor permeabilidade 

magnética do aço E125 a 1,5 T (alta indução) pode ser atribuída ao efeito do Si na 

magnetização de saturação. O efeito do Si na permeabilidade magnética em induções abaixo 

de 1,2 T (baixa indução) é oposto, como mostra a figura 4.10 (catálogo ArcelorMittal Inox 

Brasil, 2009).  
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Figura 4.10 – Efeito da indução magnética de teste na permeabilidade magnética dos aços 

E125 e E230 (Catálogo ArcelorMittal Inox Brasil, 2009). 

 

Alguns fabricantes, ao invés do valor da permeabilidade magnética, especificam a indução 

magnética mínima em um determinado campo H, a saber: 800 A/m, 2500 A/m, 5000 A/m e 

10000 A/m. As induções magnéticas em cada um desses campos recebem a seguinte notação: 

B8, B25, B50 e B100, respectivamente (Catálogo ArcelorMittal Inox Brasil, 2009).  

 

A tabela IV.4 mostra os valores típicos de indução magnética (B) para os aços Si GNO E125, 

E230 e para o aço Si GO convencional (CGO). Os valores de B8 e B50  estão relacionadas com 

o ângulo de desvio da orientação de Goss nos aços Si GO (Litmann, 1971) e com a textura 

dos aços GNO, respectivamente (Landgraf et al., 1998, Cunha et al., 2003, Paolinelli et al., 

2006).   

 

Tabela IV.4 – Valores típicos de indução de diferentes produtos  

(Catálogo ArcelorMittal Inox Brasil, 2009). 

Aço Si  Produto  B8 (T) B25 (T) B50 (T) B100 (T) 

GNO  
E230 1,47 1,59 1,67 1,80 

E125 1,40 1,52 1,62 1,74 

GO CGO 1,85 1,93 1,96 1,98 
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4.4 - Principais fatores que afetam as propriedades magnéticas 

 

Os principais fatores que determinam a perda magnética do aço Si GO são: teor de Si, 

espessura da tira, pureza, tamanho de grão, orientação cristalográfica, tensões elásticas 

internas e o tamanho dos domínios magnéticos (Taguchi et al, 1976).   

 

4.4.1 - Teor de Si e espessura 

 

O aço Si GO convencional (CGO) deve ter um teor de silício máximo de 3,2%. É necessário 

um teor mínimo de 2,2% para garantir a ausência da fase austenita, durante os tratamentos 

térmicos a 1100-1200°C (tabela IV.1). As figuras 4.11 e 4.12 mostram o efeito do teor de Si e 

da espessura da tira na perda magnética total (Taguchi et al., 1976). O aumento do teor de Si e 

a redução da espessura diminuem as perdas por correntes parasitas (equação 4.3).  

 

Figura 4.11– Efeito do teor de Si na perda magnética total a 1,7 T/50 Hz para aços HGO com 

diferentes resultados de B8 e espessura de tira 0,35 e 0,30 mm (Taguchi et al., 1976) 
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Figura 4.12 – Efeito da espessura da tira na perda magnética total a 1,7 T/50 Hz para aços 

HGO com diferentes valores de B8  (Taguchi et al., 1976)  

 

4.4.2 - Pureza 

As impurezas presentes no aço influenciam a magnetização de diferentes maneiras, 

dependendo da posição dos átomos na rede cristalina. Impurezas na posição substitucional são 

menos prejudiciais. Impurezas intersticiais, como C, S e N são indesejáveis. Os elementos 

intersticiais causam distorção elástica na rede, diminuindo o valor da permeabilidade 

magnética (Shimanaka, 1980, apud Cunha, 2001). Impurezas insolúveis, presentes como 

inclusões, obstruem o movimento das paredes dos domínios e criam novas paredes. O 

tamanho e a fração molar dos precipitados determinam a coercividade do material. A redução 

da quantidade de impurezas diminui as perdas magnéticas por histerese nos aços GO (Taguchi 

et al.,1976) e GNO e permite um maior crescimento de grão nos aços GNO (Paolinelli et al., 

2008).  
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O aço Si GO é descarbonetado, dessulfurado e desnitretado nas etapas finais de 

processamento.  Após o recozimento final, apresenta nitrogênio e enxofre inferiores a 10 ppm 

(Cesar et al., 1999). O carbono máximo permitido é de 30 ppm. O carbono acima deste valor 

provoca envelhecimento magnético do aço devido à formação e crescimento de precipitados 

de Fe3C.  

 

4.4.3 – Tamanho de grão e orientação  

 

O tamanho de grão é um dos fatores que mais influenciam a perda magnética total. A perda é 

menor para materiais de menor tamanho de grão, considerando amostras de mesma 

permeabilidade magnética e espessura (Taguchi et al.,1976). O crescimento de grão resulta 

em um aumento médio do tamanho dos domínios magnéticos e consequente aumento do 

espaçamento ou distância de equilíbrio entre as paredes de domínios 180° (paredes formadas 

entre domínios que estão magnetizados em sentidos opostos). A parcela da perda magnética 

total que aumenta com o tamanho de grão é a das perdas anômalas (Pry et al., 1958, apud 

Yamamoto e Nozawa, 1983).   

 

A figura 4.13 mostra o efeito do diâmetro de grão na perda magnética total  para o  aço Si GO 

convencional (CGO) com B8  igual a 1,86 T. Os melhores resultados foram obtidos para os 

menores diâmetros de grão (2 a 3 mm - ASTM 7 a 8), independente da condição de teste 

(Littmann, 1975).  

 

Considerando que o aumento do tamanho de grão diminui a perda por histerese e aumenta as 

perdas anômalas, existe um tamanho de grão ótimo que minimiza a perda total (Cullity, 

1972). Trabalhos já realizados com um aço 3%Si de grão não orientado mostraram que um 

diâmetro de grão da ordem de 180 m minimiza a perda total na condição de teste 1 T, 20 Hz 

e que um grão com diâmetro de aproximadamente 150 m tem o mesmo efeito na condição 

de teste 1 T, 300 Hz (Paolinelli, 2008). No caso do aço 3%Si CGO, o diâmetro de grão que 

minimiza a perda total é de 2-3 mm para amostras com B8 na faixa de 1820-1840 mT.  
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Figura  4.13 – Efeito do diâmetro de grão na perda magnética total medida em diferentes 

induções de teste para aços CGO (2,95% Si), espessura 0,26 mm e B8 igual a 1,86 T  

(Littmann, 1975). 

 

Uma maneira indireta de avaliar a perfeição da orientação de Goss é através da medida da 

indução a 800 A/m (B8). Craik e McIntyre (1969, apud Litmann, 1971) estabeleceram uma 

boa correlação entre o desvio da orientação (110)[001] e B8. O ângulo de desvio  é calculado 

em função do ângulo entre a direção [001] da chapa e a direção [011] do cristal e do ângulo 

entre a projeção da direção [100] do cristal no plano da chapa e a direção de laminação. A 

figura 4.14 mostra o efeito do ângulo de desvio no valor de B8. 
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Figura 4.14 – Efeito do ângulo de desvio  da orientação ideal (110)[001] no valor de B8 

(Littmann, 1971). 

 

Em termos dos fenômenos dos domínios magnéticos, o processo de rotação reversível dos 

domínios é minimizado no material com orientação de Goss, porque as direções de fácil 

magnetização <001> tendem a se alinhar paralelamente ao campo aplicado. Os aços GO que 

apresentam a direção <001>  fora do plano da chapa exibem uma complexa estrutura de 

domínios com muitas paredes de domínios 90°.  

 

A perda magnética depende do par tamanho de grão-orientação. O grande desafio é obter um 

aço com grão fino e bem orientado. A figura 4.15 mostra o efeito do par diâmetro de grão – 

orientação (B8) sobre a perda magnética para o aço HGO. Quanto maior B8 e menor o grão, 

menor a perda magnética. Os valores mínimos de perda foram obtidos para o material com 

diâmetro de grão de 4,2 mm e B8 igual a 1,94 T (Taguchi et al., 1976).  

 



   27 

 

 

Figura 4.15 – Efeito de  B8 (orientação) e do diâmetro de grão na perda  magnética total de 

aços HGO  com espessura 0,30 mm (Taguchi et al.,1976). 

 

A perda magnética total é função da orientação. Quanto maior a indução B8, menor a perda 

magnética (figura 4.15). Entretanto, o material mais bem orientado geralmente, tem maior 

tamanho de grão (Taguchi et al., 1976) e consequentemente um maior espaçamento das 

paredes dos domínios 180°. Pry e Bean  (1958, apud Nozawa et al., 1987) demonstraram que 

o aumento do espaçamento dos domínios 180° aumenta as perdas por correntes por correntes 

parasitas do material com alto grau de orientação.  
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4.4.4 - Tensão de tração  

 

Nos aços HGO (ângulo 3°), a perda magnética é muito afetada pela estrutura de domínios 

magnéticos. A tensão de tração aplicada na direção de laminação dos aços HGO reduz a 

quantidade de domínios suplementares e o espaçamento entre as paredes dos domínios 180°. 

O efeito benéfico das tensões elásticas na perda magnética é maior no aço mais bem 

orientado, isto é, que apresenta um menor desvio da textura de Goss.  

 

A figura 4.16 mostra o efeito da tensão de tração na perda magnética total e na perda por 

histerese para aços CGO (B8=1,82 T) e HGO ou HI-B  (B8=1,92 T) com espessura de tira de  

0,35 mm. O decréscimo da perda com o aumento da tensão é maior para o aço HI-B e se deve 

principalmente a uma redução das perdas por correntes parasitas. O comportamento de um 

monocristal {110}<001> é mostrado na mesma figura. Neste caso o decréscimo de perda 

magnética é devido somente a redução das perdas por correntes parasitas.  

 

 

Figura 4.16 – Efeito da tensão de tração na perda magnética total e por histerese para aços 

CGO e HI-B (HGO) e para um monocristal de Fe-3%Si  (Yamamoto e Nozawa, 1983) 
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Na prática industrial, as tensões elásticas são introduzidas pelos revestimentos primário e 

secundário e por técnicas artificiais de refino de domínio. O refino de domínio pode ser feito 

riscando mecanicamente a superfície do aço ou por irradiação por laser. Os riscos ou 

cavidades superficiais feitos pelas duas técnicas causam uma redução do espaçamento entre as 

paredes dos domínios 180° e a formação de subdomínios próximos às cavidades riscadas, 

gerando redução da perda magnética (Yamamoto e Nozawa 1983, Nozawa et al., 1987). 

 

4.5 - Textura cristalográfica 

 

Cada grão em um agregado policristalino tem orientação cristalográfica diferente de seus 

vizinhos. As diferenças de orientação são habitualmente da ordem de dezenas de graus. 

Considerando de um modo global, as orientações de todos os grãos podem estar concentradas, 

em menor ou maior escala, ao redor de alguma ou de algumas orientações particulares. Nesta 

condição, o agregado policristalino apresenta orientação preferencial ou textura 

cristalográfica. Define-se textura cristalográfica como uma orientação preferencial presente 

em um agregado policristalino.  

 

A orientação preferencial pode ser introduzida no material por diversos modos: a deformação 

plástica é uma delas. Em geral, diz-se que a textura cristalográfica é formada por 

componentes. Uma componente é representada por uma orientação cristalina ideal próxima da 

qual as orientações de um razoável volume de material (número de grãos) se agrupam. No 

caso de tratar-se de uma chapa laminada, a componente é representada pelo plano cristalino 

{hkl}, que é paralelo ao plano da chapa, e pela direção <uvw>, pertencente ao plano da chapa       

{hkl}, que é paralela à direção de laminação (DL). Isto fixa a posição do cristal em relação 

aos eixos DL (direção de laminação), DT (direção transversal) e DN (direção normal) da 

chapa. A figura 4.17 mostra de maneira esquemática a textura  de Goss (110)[001]. 
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Figura 4.17 – Textura de Goss (110)[001]: plano (110) do cristal paralelo ao plano da chapa e 

direção [001] do cristal paralela à direção de laminação da chapa (Kestens, L., 2008). 

 

Existem vários métodos para determinar a textura cristalográfica de um material 

policristalino. A técnica mais  tradicional é a difração de raios X e a mais recente é a técnica 

de EBSD (electron backscattered diffraction ). A textura de um material pode ser representada 

parcialmente por uma figura de polo direta ou inversa e de maneira mais completa utilizando 

a função de distribuição de orientação (Orientation distribution function-ODF) (Bunge, 1969, 

apud Viana et al., 2001). 

 

A Figura de polo direta é uma projeção estereográfica que mostra a distribuição de uma 

determinada direção cristalográfica do cristal em relação ao sistema de referência da amostra  

que no caso da chapa laminada é: DN (direção normal), DL (direção de laminação) e DT 

(direção transversal).  A figura de polo direta mostra os polos cristalográficos difratados, o 

sistema de referência da amostra, a simetria da amostra (ortorrômbica ou monoclínica), mas 

não representa a textura completa (Chin, 1973, apud Viana et al., 2001). 

 

A figura 4.18 (Kestens, L., 2008) mostra de maneira esquemática a projeção estereográfica de 

3 polos  <001> na esfera de referência e as figuras de polo (001) de um grão e de vários grãos 

de uma chapa metálica com textura próxima de  110}111{ . A distribuição de intensidade 

de polos é difusa e é usualmente representada por linhas de contorno com valores de 1 a n 

vezes R (random), onde R é o valor associado com uma amostra de textura aleatória.  



   31 

 

 

Fig. 4.18 – (a) projeção estereográfica de 3 polos <001> de um cristal, (b) figura de polo 

(001) ,  (c) distribuição discreta dos polos <001> de vários cristais, (d) densidade de polos 

<001> no plano de projeção, (e) distribuição contínua dos polos <001> difratados  

(Kestens, L., 2008) 

 

A figura 4.19 (Taguchi et al., 1976) mostra a textura de Goss de amostras de aços Si HGO 

(HI-B) e CGO  utilizando uma figura de polo direta (001). Pode se observar que o aço HGO 

apresenta grãos com orientação de Goss mais perfeita que o aço CGO. O desvio médio de 

orientação em relação ao Goss ideal é 3 e 7° nos aços HGO e CGO, respectivamente. Os 

valores de B8 das amostras em questão foram de 1,92 T no primeira e 1,82 T no segunda 

(Taguchi et al., 1976).  

 

Fig. 4.19 – Figuras de polo (001), (a) aço Si HGO (HI-B) com B8=1,92 T, (b) aço Si CGO 

com B8= 1,82 T (Taguchi et al., 1976) 
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A figura de polo inversa toma como referência uma direção qualquer da amostra que pode ser 

DN, DL ou DT e mostra a frequência com que uma determinada direção cristalográfica do 

cristal coincide com um dos eixos de referência da amostra (DN, DL ou DT). A representação 

da figura de polo inversa é feita em um único triângulo da projeção estereográfica e não 

permite identificar completamente a textura do material. 

  

A figura 4.20 (Hatherly and Hutchinson, 1979, apud  Humphreys e Hatherly, 2004) mostra 

uma figura de polo inversa que toma como referência a direção normal de um fio de alumínio. 

Pode se observar uma predominância de grãos com orientações próximas a  {111}<uvw> e 

uma pequena ocorrência de grãos {100}<uvw>. Nos materiais CFC, esta textura pode ser 

descrita por uma dupla fibra <111> e <100> paralela (//) a DN, sendo que a fração 

volumétrica da fibra <111> // DN é muito maior que a da fibra <100>// DN.   

 

Figura 4.20 - Figura de polo inversa para um fio de Al  estirado a frio. Esta figura informa que 

o material é constituído  principalmente por grãos com o plano {111} // DN  (Hatherly and 

Hutchinson, 1979, apud  Humphreys e Hatherly, 2004) 

 

A descrição da textura com o auxílio das figuras de polo é muito útil, mas é incompleta e 

semiquantitativa, já que representa apenas os planos {hkl} difratados pelo material. Uma 

descrição mais completa da textura deve incluir informação sobre a distribuição das 

orientações dadas por um plano e uma direção e a fração volumétrica de cada orientação 

presente. Isto pode ser obtido com o auxílio da Função de Distribuição de orientação 

(Orientation Distribution Function - ODF). 
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A ODF especifica a probabilidade de encontrar determinadas orientações {hkl}<uvw> em 

uma amostra do material. Considere o caso de uma chapa plana na qual um pequeno volume 

tem orientação (hkl)[uvw]. A orientação desse elemento pode ser descrita em termos dos 

principais eixos do cristal (ei
c
) relativo aos principais eixos da amostra (ei

s
) (figura 4.21). Os 

ângulos de Euler são as 3 rotações ao redor dos eixos do cristal que fazem com que os 

mesmos coincidam com os eixos da amostra. No caso da notação de Bunge (1969 apud  Viana  

et al., 2001), os ângulos de Euler são  1,  e 2.  1 é a rotação ao redor do eixo e3
c
 , seguida 

da rotação  ao redor de e2
c
, seguida de uma terceira rotação 2 ao redor de e3

c
. Os ângulos 1 

e 2 variam de 0 a 2 e os ângulo  varia de 0 a . Esses limites delimitam o espaço de Euler. 

A simetria do cristal reduz o tamanho do espaço de Euler necessário para definir uma 

determinada orientação.  

 

Figura 4.21 - Representação esquemática da orientação de um cristal em uma chapa 

 

A ODF pode ser calculada a partir de figuras de polo diretas obtidas por difração de raios X  

ou pode ser medida diretamente por EBSD.   Ela pode ser representada em 3 dimensões 

utilizando os ângulos 1,  e 2 ou de maneira bidimensional, fixando um dos ângulos. A 

representação mais comum para materiais laminados é nas seções com 2 = 0° ou com 2 = 

45°, que contem praticamente todas as fibras de interesse para os aços laminados CCC (tabela 

IV.5).  

 

          Tabela IV.5 – Principais fibras dos aços laminados CCC (Humphreys e Hatherly, 2004) 

Fibra 1 (°)  (°) 2 (°) Definição da fibra 

 0 0-90 45 [110] // DL 

 0-90 55 45 [111] // DN 

 0-90 0 45 [100] // DN 

 0 0-90 0 [100] // DL 

 



   34 

 

A figura 4.22 (Rajmohan et al.,1999) mostra a textura primária típica de um aço Si HGO 

representada em uma seção da ODF com 2 = 45° (usando a notação de Bunge). Pode se 

observar que a matriz primária deste material apresenta uma fibra  (=55° e  1= 0-90°) 

predominante com intensidade máxima (f(g)=11,8) em {111}<1 2 1>.   

 

 

Fig. 4.22 – ODF com 2 = 45° de uma amostra de aço Si HGO  

após recristalização primária (Rajmohan et al., 1999). 

 

4.5.1 - Textura de deformação  

 

Durante o processo de deformação dos metais, os grãos mudam a orientação em relação a um 

sistema de coordenadas fixo e tendem a uma orientação preferencial chamada de textura de 

deformação. A orientação dos grãos muda em função do tipo e da quantidade de sistemas de 

deslizamento que entram em ação para que a deformação ocorra. Algumas orientações 

mudam significativamente com a deformação, outras não se alteram e algumas mudam muito 

pouco. O comportamento depende da estrutura do cristal e da geometria do processo de 

deformação. A textura de laminação à frio do ferro e dos aços baixo carbono depende 

principalmente da redução. A tabela IV.6 mostra os índices de Muller e os ângulos de Euler 

das principais componentes da textura de laminação dos metais CCC (Humphreys e Hatherly, 

2004). 
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               Tabela IV.6 – Principais componentes da textura de laminação dos metais CCC  

                                       (Humphreys e Hatherly, 2004) 

{h,k,l} <uvw> 1 (°)  (°) 2 (°) 

001 110 45 0 0 

211 011 51 66 63 

111 011 60 55 45 

111 11 2  90 55 45 

11 11 8 4  4  11 90 63 45 

110 011 0 90 45 

 

A figura 4.23 mostra a ODF, seção 2 = 45°, de um aço baixo carbono laminado a frio, 

“intersticial free” (IF). Pode se observar que as principais componentes formam a letra L na 

ODF a 45°. A banda a direita mais no alto representa a textura parcial da fibra  que tem o 

seu eixo na direção <110> paralelo à direção de laminação e que compreende desde 

]011)[001(


 até aproximadamente ]110)[111(


 com o ângulo  variando entre 0 e 55°.  Esta 

fibra inclui as componentes {001}<110>, {112}<110> e {111}<110>. A fibra horizontal 

denominada  ocorre para  =55° e inclui todos os valores de 1. A Figura 4.25 b mostra que a 

fibra  tem dois pares de orientações equivalentes ]011)[111(


, ]121)[111(


, ]110)[111(


 e  

(111)[1 12] (Hutchinson e Ryde, 1997, apud  Humphreys e Hatherly, 2004). 

 

Figura 4.23 – seção da ODF com 2 = 45°: (a) dados experimentais de um aço IF,  

(b) principais orientações pertencentes às fibras  e (Hutchinson and Ryde, 1997, apud  

Humphreys e Hatherly, 2004). 
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A densidade de orientações ao longo da fibra aumenta uniformemente com a deformação 

até 70% e em reduções maiores as componentes {112}<110> e {111}<110> se tornam mais 

proeminentes. A fibra   é relativamente uniforme até 80% de redução, mas com 90% de 

redução a componente ]011)[111(


 se torna predominante (Von Schlippenbach e Lucke, 1984, 

apud Humphreys e Hatherly, 2004). 

 

As chapas de aço 3% Si são laminadas com reduções acima de 50%. Até 70% de redução, a 

fibra  é predominante, seguida da fibra  Em reduções maiores, a fibra  supera a fibra e 

a componente {111}<011> supera a componente {112}<1 2 1>.  Independente da redução, a 

fibra  é minoritária (Böttcher et al.,1992). 

 

No processo de obtenção do HGO (redução 87%) a laminação é feita após um pré-

aquecimento da tira. Tanino (1981) mostrou que existem vantagens em laminar à morno 

utilizando um aquecimento a 250°C entre os passes de laminação e denominou este 

procedimento de “laminação com envelhecimento entre passes”. O aquecimento entre passes 

provoca uma interação dos átomos de carbono com as deslocações e muda a microestrutura 

deformada que passa a apresentar estrias perpendiculares à direção de laminação, além das 

bandas de deformação paralelas à direção de laminação. Foi observado que a nucleação de 

grãos recristalizados ocorre ao longo das estrias e das bandas de deformação na matriz com 

envelhecimento entre passes e que este procedimento favorece a obtenção de uma estrutura 

secundária mais fina com orientações entre (210)[001] e (120)[001]. Este tipo de estrutura 

secundária apresenta a direção <001> perfeitamente alinhada com a direção de laminação da 

chapa.  

 

O teor de carbono é importante para o desenvolvimento de uma matriz primária adequada. A 

presença de carbono durante o estágio de laminação à frio promove o desenvolvimento de 

Goss na matriz primária (Matsuo et al., 1979). Normalmente, o  aço Si CGO apresenta 

carbono de 250 a 400 ppm e o aço HGO de 500 a 650  ppm (Tanino et al., 1981, Matsuo et 

al., 1986, Lee e Szpunar, 1995, Park et al., 2002).                    
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4.5.2 – Textura de recristalização primária 

 

O aço CCC recristalizado normalmente apresenta as mesmas componentes da textura 

deformada com variação apenas da proporção. A textura de recristalização nasce de 

heterogeneidades na textura de deformação. A força motriz para a recristalização primária 

estática é a diferença de energia armazenada durante a deformação entre a matriz deformada e 

o núcleo (Sebald e Gottstein, 2002). A microestrutura e a energia armazenada no grão 

deformado dependem do sistema de deslizamento ativado e da sua orientação. Portanto, a 

orientação inicial e o caminho de orientação durante a deformação irá afetar os sítios de 

nucleação e o força motriz para a recristalização.  

 

A recristalização primária fortalece principalmente as componentes {111}<uvw> e 

{112}<uvw> porque estas componentes acumulam mais energia durante a deformação e 

apresentam uma alta taxa de nucleação (Doherty et al., 1997, Humphreys e Hatherly, 2004).  

 

Uma textura típica de recristalização de materiais CCC numa seção 2 = 45° é mostrada na 

figura 4.24 e pode ser descrita como segue: 

- Fibra : uma fibra parcial com o eixo da fibra <110> paralelo à direção de laminação e 

intensidade máxima a {001}<110>, {112}<110>, e {111}<110>, 

- Fibra : uma fibra quase completa com o eixo da fibra <111> paralelo à direção normal da 

chapa, cujas principais componentes tem as direções <110>, <112> e <123> alinhadas com a 

direção de laminação (Humphreys e Hatherly, 2004).  

 

Comparando as figuras 4.23 e 4.24, pode se observar que parte da fibra  presente na 

deformação foi eliminada na recristalização, especialmente na faixa {001}<110>, 

{112}<110>, enquanto que a fibra  permaneceu praticamente inalterada 
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Fig.  4.24 – ODF com  2 = 45° de um aço IF recristalizado (Humphreys e Hatherly, 2004) 

 

A figura 4.25 mostra o desenvolvimento da textura durante o recozimento a 700°C de um aço 

submetido a uma redução de 85%. Pode se observar que diminui [112]<110>, e {001]<110> 

e aumenta a componente de orientação {111}<1 12>. A componente {111]<110> permanece 

praticamente constante Emren et al., 1986, apud Humphreys e Hatherly, 2004). 

 

 

Fig.  4.25 – Densidade de orientação f(g) ao longo das fibras  e  para diferentes tempos de  

recristalização a 700°C de um aço laminado a frio com redução de 85%, (a) ao longo da fibra 

, (b) ao longo da fibra Emren et al., 1986, apud Humphreys e Hatherly, 2004). 
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A textura de recristalização primária dos aços 3% Si é mais difusa que a textura de laminação 

e depende principalmente da redução a frio. A figura 4.26 mostra a matriz primária típica de 

uma amostra de aço 3% Si laminada em 2 etapas com redução final de 57%. Pode se observar 

uma predominância das fibras  e Lee e Szpunar, 1995. A fibra   apresentou intensidade 

máxima (f(g)=3,97) nas vizinhanças de {210}<001> e a fibra  próximo de {111}<011> 

(f(g)=3,2) (Cesar et al., 2012). O aumento da redução na laminação a frio de 56 para 70% 

fortalece as fibras  e , particularmente próximo a {310}<001>, {100}<001> e {111}<1 2 1> 

(Alcântara et al., 2006).  

 

 

 

Fig. 4.26 – ODF com 2 = 0° e com 2 = 45°  de um aço Si CGO após recristalização 

primária. A textura primária desta amostra apresentou 28,4% fibra , 27,3% de fibra  e 

23,5% de fibra (Cesar et al., 2012).  

 

A intensidade da fibra  é muito maior no aço HGO do que no aço CGO (Hayakawa et al., 

1997). Comparar figuras 4.22 e 4.26. O aço HGO apresenta uma textura muito mais forte com 

picos de intensidade máxima em {111}<1 2 1>.  

 

A intensidade (f(g)) da componente de Goss diminui com o aumento da redução. A 

intensidade da orientação de Goss na matriz primária é de 0,46 no HGO e de 3,8 no CGO 

(Hayakawa et al.,1997). A intensidade da orientação de Goss na matriz primária mostrada na 

figura 4.26 foi de 3,3 (Cesar et al., 2012).  
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4.6 - Recristalização secundária  

 

Quando a recristalização primária se completa, a estrutura ainda não está estável e pode 

ocorrer algum crescimento de grão. A força motriz para este crescimento é a redução da 

energia por unidade de volume armazenada no contorno de grão.  

 

O crescimento de grão pode ser dividido em 2 tipos: normal e anormal. No crescimento 

normal de grão a microestrutura se torna mais grosseira de maneira uniforme em um processo 

contínuo. A distribuição de tamanho de grão é estreita e independe do tempo (figura 4.27 a). 

No crescimento anormal ou recristalização secundária, o processo é descontínuo, poucos 

grãos crescem e consomem a matriz de pequenos grãos resultando em uma distribuição de 

tamanho de grão bimodal que muda com o tempo (figura 4.27 b) (A. Detert, 1978, apud 

Humphreys and Hatherly, 2004).  

 

 

Fig. 4.27 – Representação esquemática da variação da distribuição de tamanho de grão 

durante, (a) o crescimento normal de grão,  (b) o crescimento anormal de grão  

(A. Detert 1978, apud Humphreys and Hatherly, 2004). 

 

 Harase (1995) definiu a recristalização secundária como um crescimento preferencial de uma    

componente de textura minoritária consumindo componentes de textura majoritárias presentes 

na matriz primária. Levando em conta esta definição, a recristalização secundária sempre vai 

implicar no consumo da principal componente da textura primária. 

 

(b) (a) 
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A recristalização secundária ou crescimento anormal de grão só pode ocorrer quando o 

crescimento normal de grão é inibido até que os grãos de crescimento anormal adquiram uma 

vantagem sobre os seus vizinhos. Um dos principais fatores que levam ao crescimento 

anormal de grão ou recristalização secundária é a inibição do crescimento normal por 

partículas de segunda fase ou impurezas segregadas nos contornos de grãos.  

 

O crescimento normal de grão em ligas com partículas de segunda fase ocorre sob duas forças 

opostas: a força motriz de crescimento e a pressão de restrição exercida pelas partículas de 

segunda fase no contorno. O crescimento cessa quando estas duas forças se igualam e existe 

um tamanho de grão limite que pode ser calculado pela equação 4.4 ((Zener, 1948, apud Bate, 

2001). 

Dz = 
vF

r

Z 3

41
           (4.4) 

Onde:  

Z – fator de Zenner  

r– raio das partículas  

Fv – fração volumétrica das partículas 

 

A figura 4.28 mostra a razão entre o tamanho de grão limite (D) e o diâmetro médio (d) das 

partículas de segunda fase em função da fração volumétrica de partículas para ligas de Fe e 

Al. Pode se observar que quanto maior a fração volumétrica, menor o tamanho de grão limite 

(Monohar et al., 1998, apud Humphreys and Hatherly, 2004). 

 

O crescimento anormal de grão ocorre em muitas ligas contendo fração volumétrica de 

partículas de segunda fase entre 0,01 e 0,1. Entretanto existem poucas evidências na literatura 

que explicam de maneira precisa quais são as condições para induzir ou prevenir este 

fenômeno. Alguns fatos já são conhecidos: 

- quando o grão primário é muito maior que o grão limite não ocorre crescimento anormal, 

por exemplo, quando o grão primário é 4 vezes o grão limite 

- a ocorrência de crescimento anormal parece ser limitada mais pela nucleação do que pelo 

crescimento. O crescimento anormal ocorre em altas temperaturas quando a partículas de 

segunda fase se tornam instáveis (Dunn e Walter, 1966, apud Humphreys and Hatherly, 

2004). 
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Figura 4.28 – Razão entre o tamanho de grão limite e o diâmetro das partículas em função da 

fração volumétrica das partículas de segunda fase para ligas de Fe e ligas de Al, (Manohar et 

al., 1998, apud Humphreys and Hatherly, 2004). 

 

Aços carbono sem aditivos para refino de grão apresentam grãos grosseiros provenientes de 

um crescimento normal. Entretanto, quando se utiliza inibidores de crescimento normal 

convencionais, por exemplo AlN, grãos finos persistem até próximo de 1050°C, temperatura 

na qual as partículas coalescem e permitem um crescimento anormal de grão. No recozimento 

a 1200°C, a maioria das partículas de AlN está dissolvida e ocorre crescimento normal (figura 

4.29) (Gladman, 1992).  

 

Fig. 4.29 – Crescimento anormal de grão em aço C + AlN entre 1050-1150°C,  

(Gladman, 1992) 
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A força motriz  para a recristalização secundária (P) depende do raio médio dos grãos da 

matriz, do raio do grão que está crescendo, da energia no contorno de grão, da fração 

volumétrica e do raio das partículas (Nakayama et al., 1986):   
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        (4.5) 

Onde:   

P – força motriz para a recristalização secundária, 

Rm – raio médio dos grãos da matriz, 

Rs-– raio do grão secundário que está crescendo, 

A – fator geométrico, 

Z = 
r

Fv

4

3
 (fator de Zener), r: raio das partículas, Fv: fração volumétrica das partículas 

m – energia de interface entre os grãos da matriz, 

s – energia de interface entre os grãos secundários e os grãos da matriz. 

 

Nos aços 3%Si a inibição do crescimento normal de grão é feita utilizando partículas de MnS, 

AlN ou  MnSe ou impurezas (B, N, S, Sb) segregadas nos contornos de grão (Harase, 1995).  

 

A recristalização secundária se inicia em uma temperatura definida denominada “temperatura 

de recristalização secundária” (Novikov, 1974). É essencial que os inibidores (MnS, MnSe, 

AlN) ou as impurezas (B, N, S, Sb) segregadas nos contornos de grão estabilizem a matriz 

primária até que a tira de aço atinja esta temperatura.  

 

A temperatura de recristalização secundária é de aproximadamente 850-860°C nos aços CGO 

(Cunha et al., 1994, Lee e Szpunar, 1995) e de 980-1000°C nos aços HGO (Nakayama et al., 

1990, Yoshitomi et al., 1994, Kumano et al., 2003). Quando a tira de aço atinge uma 

temperatura próxima da Trs as partículas de segunda fase coalescem, decresce o número de 

partículas e decresce Z  permitindo o crescimento seletivo de grãos que vão formar o núcleo 

dos grãos secundários (Konno, 1986, Nakayama et al., 1990).  
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4.7 - Textura de Goss 

 

A obtenção da textura de Goss (110)[001] está baseada em 3 pontos principais (Humphreys e 

Hatherly, 2004): 

- deve ocorrer nucleação de grãos (110)[001], 

- estes grãos devem crescer, 

- grãos de outras orientações não devem crescer (devem ter seu crescimento inibido) 

 

No processo de fabricação industrial, a orientação {110}<001> aparece primeiro após 

laminação a quente como resultado de tensões de cisalhamento e de atrito na superfície da 

chapa (Matsuo et al., 1986, Inokuti et al., 1982). Nas etapas seguintes, esta orientação pode 

ser substituída parcial ou totalmente por {112}<110> + {111}<110> . A laminação à  frio em 

duas etapas assegura que estas duas componentes estejam presentes de maneira controlada. 

Além disso, garante que a orientação de Goss não seja totalmente perdida. Ela sobrevive no 

centro de bandas de transição que separam as orientações acima e que vão favorecer o 

aparecimento de uma textura com orientação Goss após o processo de descarbonetação e 

recozimento. Os grãos com orientação de Goss presentes na matriz primária vão crescer de 

maneira anormal no recozimento final a alta temperatura, consumindo as demais orientações 

(Humphreys and Hatherly, 2004). 

 

Em algumas rotas de fabricação envolvendo 2 estágios de laminação a frio a densidade de 

grãos de Goss na estrutura primária é significativa. Em outras, por exemplo, no processo de 

redução em um único estágio, a componente de Goss é muito fraca na matriz primária 

(Taguchi et al., 1976).
 
Muitos estudos têm demonstrado que a nucleação de grãos secundários 

ocorre a uma pequena profundidade da superfície da chapa e que a profundidade típica varia 

de acordo com a rota de fabricação (Inokuti et al., 1982, Haratani et al., 1984, apud 

Humphreys e Hatherly, 2004). 

 

O adequado crescimento dos grãos com orientação de Goss depende de um rígido controle 

microestrutural. Durante o processo termomecânico a quente, a placa é submetida a 

deformações e resfriamentos controlados para promover uma fina dispersão de partículas de 

sulfeto de manganês. Estas partículas evitam o crescimento normal de grão nos primeiros 

estágios do recozimento final a alta temperatura. Após a dissolução/coalescimento destas 
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partículas, os grãos de Goss crescem e dominam a microestrutura ( Flowers et al., 1967 apud 

Humphreys and Hatherly, 2004). 

 

May and Turnbull (1957, apud Matsuo, 1979) sugeriram que o grãos primários com 

orientação de Goss teriam uma vantagem de tamanho em relação aos demais grãos da matriz, 

mas trabalhos posteriores não confirmaram esta teoria (Pease et al., 1981, apud Abbruzzese, 

1986).  

 

O efeito Zenner de segurar o contorno de grão é proporcional a energia do contorno e alguns 

trabalhos (Humphreys e Ardakani, 1996, apud Humphreys and Hatherly, 2004) sugerem que 

isto possa gerar um crescimento preferencial de alguns contornos de grão de baixa energia.  

 

Vários estudos tem sido realizados para explicar os mecanismos de formação da textura de 

Goss, mas ainda não há um claro entendimento dos fatores que levam ao crescimento anormal 

desses grãos. De maneira geral é consenso que os grãos de Goss pré-existem na matriz 

primária. Atualmente um dos modelos mais aceitos é o do crescimento seletivo, que se baseia 

no fato de que os grãos com orientação de Goss têm maior probabilidade de formar contornos 

especiais com os demais grãos da matriz.  

 

Dois tipos de contornos especiais têm sido estudados: contornos do tipo retículo com sítios de 

coincidência (coincidence site lattice – CSL) (Harase et al., 1986, Shimizu et al.,1990 

Yoshitomi et al.,1994) e  contornos de alta energia (HE – high energy) (Hayakawa et al, 1997, 

Rajmohan et al.,1999). O modelo do crescimento seletivo reconhece a importância das 

partículas de segunda fase (MnS, AlN, MnSe) responsáveis pela inibição do crescimento 

normal de grão. O fator primordial para que ocorra a recristalização secundária é que estes 

contornos CSL ou de alta energia superem o ancoramento das partículas mais cedo do que os 

demais durante o recozimento final a alta temperatura (Morawiec, 2000).  

 

Segundo Morawiec (2000) os dois mecanismos (contornos HE ou CSL) são aceitáveis para 

explicar o crescimento anormal dos grãos de Goss, mas a questão permanece em aberto, 

porque ambos ainda precisam ser devidamente comprovados.  

O modelo de crescimento seletivo considerando contornos especiais de alta energia “HE” 

(desvio de orientação entre 20 e 45°) estabelece que os grãos com orientação de Goss se 
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desenvolvem porque têm maior probabilidade de formar contornos “HE” com os seus 

vizinhos que os demais grãos da matriz (Hayakawa e Szpunar, 1997).  

 

Os contornos “HE” (desvio de orientação entre 20-45°)  têm uma estrutura desordenada que 

favorece o coalescimento mais rápido dos precipitados (MnS, AlN, MnSe). No recozimento 

final a alta temperatura os contornos “HE” são liberados mais cedo que os demais, permitindo 

o crescimento preferencial dos grãos de Goss (Hayakawa e Szpunar, 1997, Rajmohan et al., 

1999).  

O modelo de crescimento seletivo considerando contornos especiais CSL se baseia no fato de 

que este tipo de contorno tem menor energia e apresenta maior mobilidade (exceto 1 e 3) 

que os demais contornos na presença de solutos ou precipitados (Harase et al.,1986, Sebald e 

Gottstein, 1992).  

Forthes e Ralph (1967, apud Lee e Szpunar, 1994) mostraram que impurezas segregam menos 

em contornos de grão com alta densidade de sítios coincidentes. Então, durante o recozimento 

final a alta temperatura os contornos CSL adquirem mobilidade mais cedo enquanto os 

demais contornos ainda estão inibidos, possibilitando o crescimento dos grãos de Goss (Lee e 

Szpunar, 1995).  

 

A tabela IV.7 mostra os eixos de rotação e os ângulos para contornos do tipo retículo com 

sítios de coincidência 1, 3, 5 e 9 e a freqüência dos mesmos em um material com textura 

aleatória, considerando o critério de Brandon (Humphreys e Hatherly, 2004).  

 

                Tabela IV.7 – Ângulo de desvio e eixo de rotação de contornos CSL  

(Humphreys e Hatherly, 2004) 

  ° eixo Freqüência % 

1 0 qualquer 2,28 

3 60 <111> 1,76 

5 36,87 <100> 1,23 

9 38,94 <110> 1,09 

 

A figura 4.30 mostra contornos do tipo CSL 5. A notação deste tipo de contorno é feita com 

o símbolo “” seguido do inverso da razão entre um sítio CSL e os sítios da rede. A relação 

CSL entre dois grãos vizinhos forma uma estrutura ordenada e apresenta um melhor ajuste no 

contorno do que o obtido nos contornos aleatórios (Humphreys e Hatherly, 2004).  
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A Figura 4.30 representa de maneira esquemática um contorno CSL 5. Pode se observar que  

existe um sitio coincidente (círculo verde) a cada 5 posições atômicas de ambas as redes 

(círculos amarelos ou vermelhos). Brandon estabeleceu um critério de  tolerância para o 

ângulo de desvio dos contornos CSL. Esta tolerância é dada por 
5,0n

K
,  onde K=15 e n é o 

inverso da razão entre um sítio CSL e os da rede.  Por exemplo, um contorno CSL 5 tem 

uma tolerância de 6,7°. 

 

Figura 4.30 – Rede de pontos coincidentes formada por duas redes cúbicas rotacionadas de 

36,9° ao redor do eixo <001>. Círculos verdes são os sítios em comum nas duas redes 

(Humphreys e Hatherly, 2004). 

 

Vários trabalhos reconhecem a importância dos contornos CSL 5 para o desenvolvimento da 

textura de Goss no aço Si CGO (Lee e Szpunar, 1995, Alcântara et al., 2006) e dos contornos 

CSL 9 para o HGO (Harase et al.1986, Shimizu et al., 1990, Yoshitomi et al., 1994).  

 

No aço HGO, alguns autores vinculam a formação de grãos secundários mais desviados de 

Goss como {110}<227> (desvio de Goss ideal  22°) a contornos CSL 5 (Yoshitomi et al., 

1994). Segundo Harase et al. (1995), o tipo de contorno CSL com vantagem de mobilidade 

muda com a temperatura de recristalização secundária. Em temperaturas mais baixas os 

contornos CSL 5 tem maior mobilidade do que os contornos CSL 9. Aços HGO com grãos 

primários mais finos recristalizam em temperaturas mais baixas e formam grãos secundários 

mais desviados de Goss ideal devido a vantagem de mobilidade dos contornos CSL 5 em 

relação aos contornos CSL 9 (Yoshitomi et al., 1994).  
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5 – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 Materiais  

As experiências laboratoriais foram realizadas em amostras de uma liga de aço silício de grão 

orientado (GO), denominada P999. A tabela V.1 mostra a composição química da liga que 

tem MnS como inibidor do crescimento normal de grão.  

 

                                     Tabela V.1 – Composição química do aço  

C (%) Si (%) Mn (%) S (%) 

0,04 3,1 0,06 0,03 

 

Foram retiradas duas amostras de 1000 x 1000 mm de uma bobina laminada a quente de P999 

produzida na Siderúrgica ArcelorMittal Inox Brasil. A figura 5.1 mostra o fluxo de 

processamento da bobina de aciaria até a laminação a quente (etapa 10). A amostragem foi 

feita na linha de preparação de bobinas (etapa 11). Os experimentos foram realizados no 

laboratório do Centro de Pesquisa da ArcelorMittal Inox Brasil e englobaram as etapas 11 a 

15.  

 

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 

Figura 5.1 – Fluxo de processamento do aço Si GO na ArcelorMittal Inox Brasil  
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5.2 – Equipamentos   

Os principais equipamentos utilizados no processamento laboratorial estão listados na tabela 

V.2.  

Tabela  V.2 – Equipamentos de simulação  

Equipamento  Processo Especificação 

1- Forno Mufla 

Recozimento 

Inicial e 

Intermediário 

Marca: Combustol;  Tmáxima=1200°C, Aquecimento: 

resistência elétrica;  Comprimento útil  = 300 mm,  

atmosfera: ar 

2- Laminador 

    reversível 

Laminação da 

amostra após 

recozimento 

inicial e 

intermediário 

Marca: Fenn-United Dominion Co. , Modelo: 4-085 

Capacidade de carga = 150 t (duo) 

Cilindros: 250 mm de diâmetro (duo) 

Cilindros: 75 mm de diâmetro (quadruo) 

Rugosidade do cilindro: 0,2 a 0,25 mRa,  

3- Forno com     

    2 entradas  

     contrapostas 

Aquecimento 

entre passes para 

laminação 

 a morno 

Marca: EDG;   Tmáxima=1200°C  

Aquecimento: resistência elétrica,  

Comprimento útil: 1000 mm,  atmosfera = ar 

4- Forno 

    contínuo 
Descarbonetação  

Marca: Combustol 

Temperatura máxima: 1100°C 

Aquecimento: Resistência elétrica 

Comprimento útil: 2,2 m 

Retorta de aço inox 310: 16 m 

Largura máxima de tira: 100 mm 

Atmosfera controlada: H2-N2 ou H2 

Sistema de medição automática do teor de H2 na 

atmosfera. Sistema de umidificação 

Controle da tensão de tração na tira feito por um rolo 

puxador com capacidade de carga máxima de 50kgf, com 

célula de carga e mostrador digital. Velocidade controlada 

por  um rolo puxador na faixa de 0 a 5 m/min. 

5- 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 

6- 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 
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A figura 5.2 mostra de maneira esquemática a posição dos principais equipamentos da linha 

contínua de descarbonetação que opera com uma “tira líder”, largura 100 mm, onde são 

soldadas as amostras a serem processadas no forno contínuo. A tira líder normalmente é 

obtida de uma tira aço Si GO descarbonetada em escala industrial e preparada numa linha de 

corte industrial para esta aplicação.  

 

A operação da linha contínua de descarbonetação é feita soldando-se na tira líder uma amostra 

ou um conjunto de amostras a processar, unidas por solda numa operação anterior, para que 

seja possível fazer o processamento contínuo. Antes do processamento das amostras é 

necessário verificar se a  atmosfera, temperatura, tensão e velocidade estão em regime estável. 

A figura 5.3 mostra um esquema do forno contínuo.   

 

 

desbobinadeira

máquina de 

solda por 

ponto

forno contínuo tesoura bobinadeira

 

Figura 5.2 – Principais equipamentos da linha piloto de descarbonetação  

 

 

 

 

Figura 5.3 – Forno contínuo usado na linha de descarbonetação 
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A tabela V.3 mostra os principais instrumentos de medição utilizados no controle do processo 

de simulação.   

 

Tabela V.3 – Instrumentos de medição utilizados na simulação 

Instrumento de controle  Função Descrição 

Temperatura 

Determinar a perfil de temperatura 

da amostra nos recozimentos 

inicial, intermediário, na 

descarbonetação e no recozimento 

final. Medir a temperatura da 

amostra  entre os  passes de 

laminação  

Termopar tipo  com bainha de 

Inconel 600, espessura 1 mm, 

isolação de MgO com 8 e com 

15 metros de comprimento 

Ponto de orvalho  

Medir o ponto de orvalho durante a 

descarbonetação e na fase do 

aquecimento do recozimento em 

caixa 

Marca: Edgetech, modelo 

2A533. Faixa de medição: 

 -40 a 100°C, capacidade de 

depressão do peltier de 60°C 

Teor de H2 
Medir a concentração de H2 

durante a descarbonetação 

Marca: Hartmann & Braun 

Modelo Caldos 7-G 

Medida do estiramento  

Gabarito de inox para marcar um 

determinado comprimento na tira 

antes e após a descarbonetação. 

Medida da diferença entre as duas 

marcas com paquímetro digital  

Gabarito de fabricação artesanal 

para marcação de 452 mm de 

comprimento. 

Paquímetro digital  
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5.3 – Experimentos  

 

As amostras da bobina a quente (1000 x 1000 x 2,4 mm) foram cortadas nas dimensões 300 

mm (direção de laminação) x 100 mm (direção transversal) para processamento em escala de 

laboratório. A figura 5.4(a) mostra as principais etapas de processamento das amostras 

laminadas a frio em duas etapas para a espessura final de 0,27 mm. A figura 5.4(b) mostra o 

fluxo de processamento das amostras laminadas em apenas uma etapa para 0,27 mm.  

 

A rota de fabricação do aço Si GO envolve 2 estágios de laminação a frio com um 

recozimento intermediário. A rota mostrada na figura 5.4(b) para a obtenção do aço CGO é 

inédita.  

 

Após os recozimentos inicial e intermediário, as amostras foram decapadas com ácido 

clorídrico para remoção da carepa. A parte essencial do trabalho foi a etapa de recristalização 

primária e descarbonetação realizada com variação de temperatura e da tensão de tração. Nas 

amostras processadas com 1 etapa de laminação também foi feita variação na temperatura de 

recozimento inicial.  Nas demais etapas, foram mantidos constantes os parâmetros de 

processo. 

 

O recozimento inicial das amostras foi feito ao ar em um forno mufla (item 1 da tabela V.2). 

Um termopar tipo K foi soldado numa extremidade da amostra. Cada amostra foi mantida no 

forno por 30 s após atingir a temperatura objetivada (900, 1000 ou 1048°C). O resfriamento 

da amostra foi feito com um spray de água e ar comprimido até 550°C e em seguida ao ar. A 

taxa de resfriamento objetivada até 550°C foi de 15 a 25C/s.  

 

A figura 5.5 mostra o perfil de temperatura de uma amostra recozida inicialmente a 900°C.  O 

tempo total de forno foi de 292 s e a taxa de aquecimento média entre 500 e 900°C foi de 

2,9°C/s. O encharque a 900°C foi de 30 s. A taxa de resfriamento média até 550°C foi de 

14°C/s, próxima do limite inferior da faixa objetivada de 15 a 25°C/s.   
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Fig. 5.4 – Principais etapas do fluxo de processamento no laboratório: (a) amostras  

processadas com 2 etapas de laminação; (b) amostras processadas com 1 etapa de laminação 

de frio, segundo uma rota inédita para o aço Si CGO (inibidor MnS).  
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Figura 5.5 - Perfil de temperatura de uma amostra (300 x 100 x 2,4 mm)  

 no recozimento inicial com o forno a 1000°C, objetivando 30 s de encharque a 900°C. 

 

Após recozimento inicial as amostras foram decapadas com uma solução de ácido clorídrico 

20% a frio por 20 minutos para remoção da carepa. As tabelas V.4 e V.5 detalham os 

principais parâmetros dos processos de recozimento e laminação das amostras processadas 

com uma e duas etapas de laminação a frio.  
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Tabela V.4 – Etapas de processamento após decapagem para o material processado com duas  

etapas de laminação (redução final 70%) 

 

Amostras de 300 x 100 x 2,4 mm 

 

 

Após decapagem, as amostras foram laminadas a morno para a espessura intermediária de 0,90 mm 

em um laminador reversível (item 2 da tabela V.2) na configuração duo. Antes de cada passe no 

laminador as amostras foram aquecidas a 250°C durante 10 minutos em um forno mufla com duas 

portas contrapostas (item 3 da tabela V.2). A temperatura da amostra durante o aquecimento entre 

passes foi monitorada com um termopar tipo K. A redução de espessura na primeira laminação foi 

de 63%.  

 

 

Amostras de 300 x 100 x 0,90 mm 

 

 

Após a primeira laminação, as amostras foram desengraxadas e cortadas com 300 mm de 

comprimento (na direção de laminação) para serem submetidas ao recozimento intermediário. O 

tratamento térmico foi feito em um forno mufla a 1041°C (item 1 da tabela V.2). Um termopar tipo 

K foi soldado em uma das extremidades da amostra. Quando a temperatura de 1030°C foi atingida, 

manteve-se a amostra por mais 30 s no forno. O resfriamento da amostra foi feito com  um spray de  

água e ar comprimido até 550°C e em seguida ao ar  (Fig. 5.6).  Após o recozimento, as amostras 

foram laminadas a morno para a espessura de 0,27 mm.  Antes de cada passe no laminador as 

amostras foram aquecidas a 250°C durante 10 minutos em um forno mufla com duas portas 

contrapostas (item 3 da tabela V.2). A redução foi de 0,90 para 0,27 mm, ou seja, de 70%. Após a 

segunda laminação, as amostras foram desengraxadas para remover o óleo de laminação e cortadas 

nas dimensões 600 mm (direção de laminação) x 50 mm (direção transversal) para serem 

submetidas ao recozimento para recristalização primária e descarbonetação. 
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Tabela V.5 – Etapas de processamento após decapagem para o material processado com uma   

etapa de laminação (redução 89%) 

 

Amostras de 300 x 100 x 2,4 mm  

  

Após decapagem, as amostras foram laminadas a morno para a espessura intermediária de 0,27 mm 

em um laminador reversível (item 2 da tabela V.2) na configuração duo até 0,90 e quádruo até 

0,27mm. Antes de cada passe no laminador as amostras foram aquecidas a 250°C durante 10 

minutos em um forno mufla com duas portas contrapostas (item 3 da tabela V.2). A temperatura da 

amostra durante o aquecimento entre passes foi monitorada com um termopar tipo K. A redução de 

espessura foi de 87%. 

 

Amostras de 600 x 100 x 0,27 mm 

 

Após a laminação, as amostras foram desengraxadas e cortadas com 600 mm de comprimento (na 

direção de laminação) x 50 mm (direção transversal) para serem submetidas ao recozimento para 

recristalização primária e descarbonetação. 

 

 

A figura 5.6 mostra o perfil de temperatura de uma amostra no recozimento intermediário. O 

tempo total de forno foi de 155 s e a taxa de aquecimento média entre 500 e 1000°C foi de 

9,8°C/s. O encharque a 1030°C foi de 30 s. A taxa de resfriamento média até 550°C foi de 

24,5°C/s, próxima do limite superior da faixa objetivada.  
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Figura 5.6 - Perfil de temperatura na amostra (300 x 100 x  0,9 mm) no recozimento 

intermediário com o forno a 1041°C, objetivando encharque de 1030°C 

 

Os parâmetros adotados para a recristalização primária e descarbonetação das amostras no 

forno contínuo (item 4 da tabela V.2) foram estabelecidos com base em experiências 

preliminares realizadas com amostras laminadas em escala industrial. O principal objetivo do 

presente trabalho foi a obtenção de amostras com estiramento entre 0 e 15%, com carbono 

residual menor que 30 ppm. Os seguintes parâmetros foram mantidos constantes:  

- velocidade da amostra de 1,1 m/min 

- atmosfera: 50%H2-50%N2 

- Ponto de orvalho:  45°C 

- Pressão interna do forno > 3 mm de coluna d’agua 

 

A tabela V.6 mostra o planejamento de experimentos com variação da força do rolo puxador 

até o máximo permitido pelo equipamento (50 kgf) visando estirar as amostras entre 0 e 15% 

utilizando uma temperatura de forno de 860 a 910°C. O potencial de oxidação da atmosfera 

foi especificado visando um carbono final menor que 30 ppm.  
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Tabela V.6 – Planejamento dos experimentos na descarbonetação   

Recozimento 

Inicial (°C) 
Laminação Descarbonetação (°C) 

Força  

(kgf) 

Tensão 

de tração MPa 

N° 

amostras 

900 2 etapas 

 

910 10 7,3 1 

910 20 14,5 1 

910 30 21,8 2 

910 40 29,0 2 

910 50 36,3 2 

880 10 7,3 1 

880 20 14,5 1 

880 30 21,8 2 

880 40 29,0 2 

880 50 36,3 2 

900 1 etapa 900 10 7,3 1 

900 20 14,5 2 

900 30 21,8 2 

880 10 7,3 1 

880 20 14,5 2 

880 30 21,8 2 

1000 / 1068 1 etapa 900 10 7,3 1 

900 20 14,5 2 

900 30 21,8 2 

880 10 7,3 1 

880 20 14,5 2 

880 30 21,8 2 

860 10 7,3 1 

860 20 14,5 2 

860 30 21,8 2 
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A figura 5.7 mostra os perfis térmicos de amostras de 60 x 600 x 0,27 mm processadas no 

forno contínuo com uma velocidade de 1,1 m/min a 910°C e 880°C, obtidos com um 

termopar tipo K. O termopar  foi preso por uma bainha de aço carbono 0,10 mm de espessura 

soldada na amostra, de modo que a ponta do termopar ficou livre e em contato com a amostra.  

 

A amostra recozida  a 910°C apresentou uma taxa de aquecimento média de 14°C/s entre 500 

e 800°C e  permaneceu por 70 s entre 900 e 905°C. A amostra recozida a 880°C apresentou 

uma taxa de aquecimento média de 11°C/h entre 500 e 800°C e permaneceu 60 s entre 870 e 

873°C.  A diferença máxima entre a temperatura de forno e a da amostra foi de 10°C durante 

o encharque. O tempo total de processamento de cada amostra foi de cerca de 8 minutos. 
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Figura 5.7 – Perfis de temperatura de uma amostra durante a descarbonetação a 880 e 910°C 
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O principal desafio do trabalho foi desenvolver um corpo de prova que não rompesse na solda 

por ponto que une a amostra à tira líder durante o processamento no forno de recozimento 

contínuo. Foram preparados diferentes tipos de corpo de prova, como segue: 

 

a)- uma amostra de 500 x 50 x 0,27 mm foi soldada ( solda por ponto) na tira líder de 100 x 

0,27 mm. O material rompeu próximo da solda sob tensão de tração acima de 20 MPa.  

 

b)- uma amostra de 600 x 50 x 0,27 mm foi soldada ( solda por ponto) na tira líder de 100 x 

0,27 mm. O material rompeu próximo da solda para tensões de tração maiores que 20 MPa.  

 

c)- foram cortadas abas de aço Si recozido de 200 x 100 mm e estas foram soldadas em uma 

amostra de 600 x 50 x 0,27 mm. A solda foi feita em uma máquina de solda por costura com 

parâmetros de processo otimizados para o aço Si. O corpo de prova assim constituído ( 

amostra com 2 abas) foi soldado na tira líder e apresentou um bom desempenho até 25 MPa 

(força = 35 kgf). 

 

A Figura 5.8 mostra de maneira esquemática os procedimentos de preparação do corpo de 

prova e como foi feita a avaliação do estiramento da amostra. A Figura 5.9 mostra um corpo 

de prova pronto para ser soldado na tira líder da linha de descarbonetação. 

 

As amostras recozidas e descarbonetadas foram cortadas nas dimensões 30 x 100 mm,  

revestidas com uma lama de magnésia com 12%fosfatos e 3,5% sílica coloidal, e submetidas 

ao seguinte recozimento final: 100°C/h até 500°C, 50°C/h até 830°C, 4°C/h até 900°C, 

seguida de taxa de aquecimento de 15°C/h até 1200°C e 15 horas de tempo de permanência a 

1200°C. Atmosfera: 100% H2 acima de 900°C. Após recozimento final, a magnésia de 

excesso foi removida manualmente com um pano. 
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Cortar as amostras a serem processadas na 

descarbonetação com 600 x 50 mm (a)  

Cortar abas de aço Si recozido com 

aproximadamente 200 x 100 x 0,27 mm para 

serem soldados nas duas extremidades da 

amostra de 600 x 50 mm.  Utilizar  tira líder 

de aço Si GO com 100 mm de largura par a 

fazer as abas.  

(b)  

Soldar (solda por costura) as abas de 100 mm 

de largura nas duas extremidades da amostra 

de 600 x 50 mm, conforme mostra a Figura 

5.8 (c ) Cortar as quinas da aba 2 para  que 

estas não esbarrem nas laterais do forno.  

 

(c )  

Marcar o comprimento 452 mm no corpo de 

prova, utilizando um gabarito com  uma ponta 

afiada 
 

(d) 

 

( e ) soldar  o corpo de prova na tira líder do forno contínuo e descarbonetar o  

mesmo com  alta tensão de tração 

Após a descarbonetação,  fazer nova marca 

com o gabarito e medir a diferença entre as 

primeira e a segunda marca com paquímetro 

digital. Na figura 5.8(f) a diferença foi de 48 

mm, equivalente a um estiramento de 10,6% 

 

(f)  

Figura 5.8 – Representação esquemática da elaboração do corpo de prova para ser estirado na 

descarbonetação e do procedimento adotado para avaliar o estiramento da amostra  
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Figura 5.9 – Corpo de prova (amostra 50 x 600 x 0,27) com abas de aço Si recozido de 

aproximadamente 160 x  100 x 0,27 mm  

 

 

5.4 – Amostragem  

 

A microestrutura das amostras foi avaliada após a descarbonetação. Após esta etapa, foram 

retiradas as seguintes amostras: 

- duas amostras de 100 x 50 mm para revestimento com MgO, recozimento final e medidas de 

propriedades magnéticas 

- três amostras de aproximadamente 50 x 50 mm para EBSD (tamanho de grão e textura) 

- uma amostra de 50 x 50 mm para microscopia ótica 

- uma amostra de 50 x 50 mm para microscopia eletrônica de transmissão 

- uma amostra de 50 x 30 para carbono 

 

A figura 5.10 ilustra de maneira esquemática a posição de amostragem para cada uma das 

análises acima em uma amostra descarbonetada após descarte de aproximadamente 100 mm 

em cada extremidade.  

 

Figura 5.10 – Representação esquemática do corte de amostras de 100 x 50 mm para 

recozimento final e de amostras para análise de carbono e microestrutura  

 

Após recozimento final e teste magnético as amostras foram decapadas para determinação do 

tamanho de grão final.  
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5.5 – Análise da microestrutura  

 

Foi acompanhada a evolução das microestruturas primária e secundária por metalografia ótica 

e EBSD após o processo de descarbonetação e recozimento. A estrutura após recozimento 

final foi caracterizada por macrografia. Após teste magnético, foram selecionadas 2 amostras 

processadas com 2 etapas de laminação que apresentaram estiramento e propriedades 

magnéticas distintas para análise da distribuição de sulfetos via microscopia eletrônica de 

transmissão. 

 

5.5.1 – Tamanho de grão primário via EBSD 

 

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 ≥ 5° e ≥ 15°.  

 

Os principais parâmetros fixados antes da  aquisição de dados foram: 

a) mapear a região a ser analisada com uma grade de 5 linhas e 4 colunas (ver Figura 5.11) 

b) em cada campo medir a orientação de pontos ao longo das 5 linhas e das 4 colunas, com 

passe de 1 m 

d) fazer as medidas em 3 campos de aproximadamente  200 x 300 m 

e) acumular os dados adquiridos nos 3 campos e fazer uma estatística 

 

 

Figura 5.11 – Grade para aquisição da orientação de pontos ao longo de 5 linhas horizontais 

(X ou DL) e ao longo de 4 linhas verticais (Y ou DT)   
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Para cálculo do tamanho de grão médio, foi necessário fixar: 

- o desvio de orientação que define um contorno: desvio ≥ 5° ou desvio ≥ 15° 

- o tamanho mínimo de intercepto a ser considerado, no caso: 3 m. 

 

A Figura 5.12 mostra um mapa com as dimensões dos interceptos em X (DL) e o desvio de 

orientação em cada contorno ao longo da primeira linha da grade mostrada na figura 5.11. Em 

vermelho pode se observar a posição dos contornos de grão com desvios de orientação iguais 

ou maiores que 15°. Não foram considerados os contornos com desvio menores que 15°, 

marcados no mapa com bolinhas azuis. A título de exemplo são listados a seguir os 2 

primeiros interceptos à esquerda no mapa, a saber: 60 e 9 m. O primeiro com desvios de 

orientação em relação aos vizinhos de 50 e 42°. O segundo com desvios de 42 e 40°. 

 

 
Figura 5.12 – Mapa mostrando os interceptos DL de 30 grãos identificados na primeira linha 

da grade mostrada na Figura 5.11. Matriz primária de uma amostra com 0,6% de estiramento. 

 

 

O programa acumulou os resultados dos 3 campos e forneceu uma estatística considerando os 

interceptos em X(DL), em Y (DT) e ambos. As medidas individuais dos interceptos foram 

exportadas para o Excel e foi feito um histograma para cada amostra. O erro ao redor da 

média com 90% de confiança foi calculado considerando os resultados de grupos de amostras 

processadas com duas e uma etapas de laminação, supondo que cada uma delas apresentou 

uma distribuição de tamanho de interceptos normal.  A tabela V.7 mostra os resultados 

obtidos em uma das amostras processadas no presente trabalho, considerando contornos com 

desvio de orientação ≥ 15°.  



   65 

 

Tabela V.7 - Tamanho de grão primário de uma amostra com 0,6% de estiramento 

Interceptos média desvio Mínimo Máx N° 

X e Y (todos) 9,06 5,78 3 60 826 

X (DL) 9,50 7,03 3 60 407 

Y (DT) 8,63 4,17 3 29 419 

 

 

5.5.2 – Textura  

 

5.5.2.1 - Preparação de amostras  

 

As amostras de aço Si foram cortadas nas dimensões 25 x 15 mm e empilhadas de maneira 

alternada com chapas de Ni para confeccionar uma montagem como a mostrada na figura 

5.13. O pacote de amostras foi devidamente prensado utilizando dois parafusos. As amostras 

foram lixadas e polidas com pasta diamante até a obtenção de uma superfície espelhada, plana 

e isenta de riscos. Em seguida foi feito um polimento com uma solução contendo 20 mL de 

sílica coloidal e 10 mL do lubrificante Struers DP azul. A sílica coloidal foi utilizada para 

promover uma corrosão superficial e eliminar as deformações provenientes do lixamento.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.13 – Montagem com amostras para análise de EBSD 

 

A análise da textura primária foi feita ao longo da espessura na direção de laminação. A 

análise da textura da estrutura secundária foi feita ao longo da espessura na direção 

transversal à direção de laminação utilizando amostras cortadas ao longo da tira (100 mm) 

utilizada para o teste magnético.  

 

 

 

 

6-7 mm6-7 mm
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5.5.2.2 – Análise de textura 

 

A coleta de dados para análise da textura das amostras foi feita em um microscópio eletrônico 

de varredura Philips acoplado a um sistema de EBSD da TSL. A varredura nas amostras 

descarbonetadas (estrutura primária) foi feita em um campo de aproximadamente 3-5 mm 

pela espessura, com um passe de 3 m e após a recristalização secundária foi feita em um 

campo de aproximadamente 7 mm pela espessura, com passe de 10 m. A caracterização das 

amostras primárias foi feita na direção longitudinal ou direção de laminação e das amostras 

após recristalização secundária na direção transversal. 

 

A  textura das amostras foi determinada utilizando o software TSL OIM Analysis e 

representada utilizando figura de polo ou a Função distribuição de orientação – Orientation 

distribution Function (ODF), notação de Bunge, em seções no espaço de Euler, para 2  

constante. A homogeneidade da microtextura  ao longo da espessura das amostras foi 

caracterizada utilizando mapas de figura de polo inversa. O mapa mais utilizado foi o 

denominado “IPF-inverse polo figure” disponível como ícone no software, que caracteriza os 

planos de cada grão paralelos a superfície da chapa (figura 5.14).  

 

 

Figura 5.14 – Figura de polo inversa [001] da matriz primária de uma amostra com 0,4 % de 

estiramento, laminada a frio em 2 etapas. Predominância de grãos {111}<uvw> (cor azul) e 

de grãos {113}<uvw> (cor rosa) paralelos a superfície da chapa. 
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O software TSL OIM Analysis possibilitou também a elaboração de mapas de grãos 

pertencentes às principais fibras de interesse com um determinado desvio de orientação. No 

presente trabalho foi fixado um desvio de orientação máximo de 15° de uma determinada 

direção do cristal em relação à direção normal DN ou [001] ou à direção de laminação da 

amostra DL ou [100]. A figura 5.15 exemplifica um mapa deste tipo, que mostra os grãos com 

os planos {111} paralelos a superfície da chapa (azul) e os grãos com a direção <100> 

paralela à direção de laminação da chapa (verde), fibras  e , respectivamente.  A figura 5.16 

mostra o desvio de orientação fixado no presente trabalho no cálculo das frações volumétricas 

das fibras e das principais orientações.  

 

 

Figura 5.15 – Mapa da matriz primária de uma amostra com 0,4 % de estiramento, laminada 

em 2 etapas mostrando os grãos das fibras azul e azul) com desvio de orientação ≤ 15°. 

 

 

Figura 5.16 – Fração volumétrica das fibras  e  considerando um desvio de orientação até 

15° de uma amostra com 0,4 % de estiramento: 30,5% fibra  e 22,9% de fibra . 
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A matriz primária foi caracterizada também em relação ao desvio médio de orientação de 

cada grão em relação aos seus vizinhos, levando em conta contornos de grãos identificados 

entre 5 e 65°. A Figura 5.17 (a) ilustra o conceito deste desvio de maneira esquemática. O 

grão A tem 6 vizinhos e apresenta um desvio médio em relação aos mesmos de 26,8°. A 

Figura 5.17 (b) mostra um histograma deste desvio para uma amostra do presente trabalho.  

 

  

(a) Representação esquemática do 

desvio de orientação médio do grão A 

(b) Distribuição do ângulo de desvio de orientação 

médio dos grãos primários de uma amostra com 6,3% 

de estiramento.  

Figura 5.17 – Desvio de orientação (a) de um grão em relação aos seus vizinhos; (b) 

histograma do desvio médio de orientação de grãos primários de uma amostra com 6,3% de 

estiramento. 

 

5.5.3 – Microestrutura da matriz primaria por microscopia ótica  

 

Foram feitas micrografias da estrutura primária  na direção de longitudinal, ao longo de 

espessura, utilizando um microscópio ótico modelo DMRM do fabricante Leica com 

capacidade de aumento de 1000 X. 

 

5.5.4 – Distribuição de sulfetos na matriz primária 

 

Foram selecionadas duas amostras com estiramento e propriedades magnéticas distintas para 

análise da distribuição de sulfetos por microscopia de transmissão. 
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O estudo da distribuição das partículas de MnS foi feito por microscopia eletrônica de 

transmissão que é baseado na interação de um feixe de alta energia com um filme fino da 

amostra. A preparação das amostras foi feita utilizando a técnica de replica  para extração dos 

precipitados. Após as amostras serem lixadas, polidas e atacadas com nital 10% por alguns 

segundos, foi depositada sobre as mesmas uma filme de 20 nm de carbono. O filme de 

carbono com os precipitados foi removido com nital 10% e a replica foi analisada no 

microscópio de transmissão apoiada em uma peneira de cobre. Foi feita identificação da 

composição química dos precipitados por EDS.  A distribuição de tamanho dos precipitados 

foi feita utilizando o software iTEM. Em cada amostra foram analisados pelo menos 100 

precipitados. 

 

5.5.5 – Macrografia da estrutura secundária 

 

Após teste magnético, as amostras foram decapadas para avaliação do tamanho de grão final. 

Foi utilizado  uma solução com 20% HCl a frio por 10 minutos e em seguida água com sabão 

e água pura. Depois de secas com papel, as amostras foram envernizadas com verniz spray 

Acrilfix brilhante. Em cada amostra de 100 x 30 mm foram escolhidos 3 campos para 

contagem do número de grãos em uma área de 1 polegada ao quadrado (Fig. 5.18). 

 

 

 

 

 

Figura 5.18 - Amostra decapada utilizada para avaliação do tamanho de grão secundário. 

 

A tabela V.8 ilustra o passo a passo para cálculo do diâmetro médio do grão secundário de 

uma amostra do presente trabalho submetida a um estiramento de 0,4% durante a etapa de 

recozimento e descarbonetação e processada com 2 etapas de laminação. 
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Tabela V.8 – Cálculo do diâmetro médio do grão secundário  

No. da amostra D4 

contagem 1 172,50 

contagem 2 170,25 

contagem 3 168,00 

MÉDIA 170,25 

MED G/PO.2 170,25 

Área mm2 645,16 

Área pol2 1,000 

diâm.méd.grão (mm) 2,20 

 

5.6 – Análise do carbono residual 

 

Após a descarbonetação foram retiradas amostras para análise de carbono. 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.  

 

5.7 – Testes magnéticos  

 

Os testes magnéticos foram realizados no acessório chapa única (100 x 30 mm) do aparelho 

MPG10D do fabricante Brockhaus. As propriedades magnéticas  foram medidas com uma e 

duas tiras de 100 x 30 mm.  Cada amostra foi caracterizada com 2 resultados de medidas 

individuais de tiras de 100 x 30 mm e com o resultado do teste realizado com o par.  

 

Para realização dos testes magnéticos foram utilizados os seguintes equipamentos: 

a) uma tesoura do tipo guilhotina com lâminas paralelas de aço ferramenta, modelo 

GMN1202, fabricante Newton utilizada para resquadro das amostras. 

b)  uma tesoura do tipo guilhotina com lâmina paralela de aço ferramenta do fabricante 

MDKF para o corte final de 100 x 30 mm das amostras para teste magnético 

c)  um medidor de propriedades magnéticas modelo MGP100D do fabricante Brokhaus 

com o acessório chapa única para testes das amostras de (100 x 30) mm  
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6 – RESULTADOS  

 

6.1 – Material  laminado a frio em 2 etapas 

 

6.1.1 - Estiramento 

 

A tabela VI.1 mostra os resultados de estiramento obtidos em amostras de aço 3%Si 

processadas no recozimento e descarbonetação com variação da força do rolo puxador, da 

tensão de tração e da temperatura do forno. A figura 6.1 mostra o efeito da tensão de tração no 

estiramento das amostras.    

 

A resposta de estiramento obtida a 880°C com a variação de 15 para 20 MPa foi muito 

abrupta e baseado neste resultado foi decidido reduzir a temperatura do forno para 860°C 

visando obter uma variação de estiramento de 2 a 15%. O processamento a 860°C se mostrou 

eficaz porque gerou amostras com estiramento na faixa objetivada e apresentou resultados 

coerentes com o observado a 880°C. Levando em conta as duas temperaturas, o material 

deformou por volta de 4 a 18% quando submetido a uma tensão de tração de 20-22 MPa. Este 

resultado sugere um patamar de deformação plástica nesta faixa, similar ao observado no teste 

de tração.  

 

A resposta de estiramento obtida com o forno a 910°C ficou aquém da esperada. A 

discrepância de resultados pode estar relacionada com as diferenças de processamento no 

forno contínuo. As amostras recozidas 910°C foram processadas de maneira contínua, sem 

paradas e intercaladas com 4 metros de tira líder entre elas. As demais foram processadas uma 

a uma, após  parada da linha para o corpo de prova ser soldado na tira líder. O processamento 

das amostras uma a uma a 860-880°C apresentou maior coerência dos resultados de 

estiramento  com a variação da tensão de tração que o processamento contínuo a 910°C.  
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                   Tabela VI.1 – Parâmetros da descarbonetação  

Amostra T°C F (kgf) 
Tensão de tração 

(MPa) 

Estiramento 

(%) 

D1 910 27 20 1,6 

D2 910 33 24 4,8 

D3 910 35 25 9,4 

D4 880 10 7 0,4 

D5 880 20 15 1,1 

D6 880 27 20 18 

D7 860 27 20 5,7 

D8 860 30 22 3,8 

D9 860 30 22 6 

D10 860 30 22 17 
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Figura 6.1 – Efeito da tensão de tração utilizada no processo de recozimento e 

descarbonetação  no estiramento de amostras de aço 3% Si  

 

O aço 3% Si apresenta um limite de escoamento de 323 MPa a 25°C. A amostra processada 

com 7 MPa apresentou 0,4% de estiramento.  A correlação do estiramento como uma função 

da tensão de tração sugere um limite de escoamento deste material (0,2% deformação)  de 

aproximadamente  5 MPa  a 880°C.  
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O estiramento provocou uma redução da largura e principalmente da espessura das amostras. 

Uma amostra com espessura inicial de 0,27 mm e uma largura inicial de 50 mm apresentou 

uma redução de espessura de 6% e uma redução de largura de aproximadamente 4% após um 

estiramento de 5%. A figura 6.2 mostra o efeito do estiramento na espessura da amostra.  
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Figura 6.2 – Efeito do estiramento na espessura das amostras    

 

6.1.2 – Tamanho de grão primário  

 

A figura 6.3 mostra o tamanho médio do grão primário em função do estiramento 

considerando contornos com desvios de orientação iguais ou maiores que 5° e contornos de 

alto ângulo (15°) para as amostras D4, D5, D7, D8, D9 e D10 (tabela VI.1). O tamanho de 

grão médio aumentou com o estiramento. Considerando um intervalo de confiança de 90% 

em torno dos valores médios, o aumento do tamanho de grão de 1,05 e 1,12 vezes foi 

significativo com o estiramento em torno de 6 e 17%, respectivamente (não ocorreu 

superposição nos intervalos de confiança das médias). A figura 6.4 mostra as microestruturas 

obtidas com 0,4 e 17% de estiramento. 
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Figura  6.3 – Efeito do estiramento no tamanho médio de grão considerando contornos com 

desvios de orientação ≥ 5° e contornos ≥ 15°, (a) por amostra,  (b) valor médio com intervalo 

de confiança de 90%  

 

  

Figura 6.4 – Micrografias da matriz primária ao longo da espessura de amostras com 

(a) 0,4% de estiramento, (b) 17% de estiramento.  

 

A figura 6.5 mostra a distribuição de tamanho considerando contornos com desvio de 

orientação ≥ 15°. As distribuições foram monomodais, típicas de um crescimento de grão 

normal (Humphreys e Hartherly, 2004). O estiramento de 3,8% aumentou significativamente 

a fração de grãos > 12 m e manteve estável a fração de grãos < 5 m. O estiramento de 5,7% 

aumentou a fração de grãos maiores que 12 m às custas de grãos menores e alargou a 

distribuição. O estiramento de 17% apresentou um comportamento similar.  
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Figura 6.5 – Distribuição de tamanho de grão em amostras com estiramento variável  

 

A figura 6.6 mostra a distribuição de tamanho de grão normalizado (intercepto/intercepto 

médio) para as amostras com 0,4, 3,8, 5,7 e 17% de estiramento. As amostras com 0,4 e 3,8% 

de estiramento apresentaram 97% dos grãos menores ou iguais a 2,5 vezes o tamanho de grão 

médio.  Os estiramentos de 5,7 e 17% aumentaram esta fração para 98-99%. As curvas da 

figura 6.6 apesar de distintas mostram que todas as amostras apresentaram distribuições 

típicas com os grãos maiores apresentando tamanhos até 3,5 vezes o tamanho médio (Pease et 

al, 1981).  

 

A força motriz para o crescimento de grão é a redução da energia do contorno de grão. O 

decréscimo de energia com o crescimento depende do raio do grão que está crescendo, do raio 

médio do grão da matriz e da energia do contorno de grão. Considerando o crescimento de 

grão de maneira tridimensional, o decréscimo de energia com o crescimento deve ocorrer para 

grãos com vantagem de tamanho sobre seus vizinhos maior que 4/3 (Gladman, 1992). A 

amostra de referência com 0,4% de estiramento apresentou 26% dos grãos com vantagem de 

tamanho isto é a razão intercepto/intercepto médio ≥ 1,33. Os estiramentos de 3,8 e 6% 

reduziram esta fração para 22 e 24%, respectivamente. A amostra com 17% de estiramento 

apresentou um resultado similar ao da amostra de referência.  
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Figura 6.6 – Distribuição de tamanho de grão normalizado  

 

A determinação do tamanho de grão via EBSD permitiu identificar os interceptos da direção 

longitudinal (DL) e ao longo da espessura (DT). Os grãos primários apresentaram maior 

dimensão na direção longitudinal. A razão DL/DT variou de 1,2 a 1,3. A figura 6.7 ilustra esta 

observação.  

 

 

Figura 6.7 – Distribuição de tamanho dos interceptos DL e DT e de ambos, (a) amostra com 

0,4% de estiramento, (b) amostra com 17% de estiramento. 
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6.1.3 – Textura primária 

 

A figura 6.8 caracteriza a matriz primária da amostra com 0,4% de estiramento utilizando 

mapas de figura de polo inversa. Esta amostra apresentou uma microestrutura homogênea ao 

longo da espessura com a textura típica da matriz primária do aço CGO (conventional grain 

oriented): 30,5% de fibra , 22,9% de fibra , 20,5% de fibra Abbruzzese et al., 1986; Lee 

e Szpunar, 1996) As figuras 6.8(a) e (b) ilustram a predominância de grãos da fibra  sobre os 

demais. As figuras 6.9 a 6.11 mostram a orientação de dois desses grãos: o grão “a” está a 

11,4° de {111}<11 2 > e o grão “b” está a 8,8° de {111}<011>, que são as principais 

orientações de interesse na fibra .  

 

 

 

 

Figura 6.8 – Matriz primária da amostra com 0,4% de estiramento: (a) figuras de polo 

inversas [001] e [100]; (b) fibras e grãos {111}<uvw> // DN (cor azul) e grãos 

{(hkl}<001> // DL (verde); (c) fibra  : grãos {hkl}<101> // DL (laranja) 
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Figura 6.9 – Microestrutura primária da amostra com 0,4% de estiramento.  

Grãos “a” e “b” pertencem a fibra . 

 

 

Fig. 6.10 –  Orientação do grão “a” (Fig. 6.9) e desvio do mesmo em relação a orientação 

{111}<11 2 > . Grão “a” está a 11,4° de {111}<1 2 1> . 

 

 

Figura 6.11 –  Orientação do grão “b” (Fig 6.9) e desvio do mesmo em relação a orientação 

{111}<011>. Grão “b” está a 8,8° de {111}<011> 



   79 

A matriz primária da amostra de referência (0,4% estiramento) apresentou principalmente 

grãos {113}<uvw>, {111}<uvw> e frações minoritárias de grãos {001}<uvw> e 

{011}<uvw>, resultado similar ao obtido no aço CGO processado em escala industrial (Cesar 

et al., 2012). O estiramento aumentou a fração de grãos {113}<uvw> com maior ou menor 

redução de grãos {111}<uvw>. A amostra com 3,8% de estiramento apresentou maiores 

frações de grãos {001}<uvw> e {011}<uvw> do que a amostra de referência (figura 6.12).  A 

figura 6.13 mostra a microestrutura das amostras com 3,8, 6 e 17% de estiramento 

considerando o plano de cada grão paralelo à superfície da chapa.  
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Fig. 6.12 – Frações volumétricas de grãos com os planos {001}, {011}, {111} e {113}  

paralelos à superfície da chapa. 

 

 

Figura 6.13 – Microestruturas de amostras com estiramento variável  
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A amostra com 0,4% de estiramento apresentou 30,5% de fibra , 22,9% fibra  e 20,5% de 

fibra . A matriz primária típica do CGO (inibidor MnS) processado em escala industrial) 

apresenta aproximadamente 28% de fibra  e 27% de fibra figura. A maior 

predominância da fibra sobre a fibra na amostra com 0,4% de estiramento pode estar 

relacionada com a taxa de redução de 70% (Von .  

 

A figura 6.14 mostra que o aumento do estiramento manteve a fibra  predominante, exceto 

nas amostras com 3,8 e 17% de estiramento. A redução da fibra   gerou um aumento 

significativo das fibras e na primeira e das fibras  ena segunda.  
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Fig. 6.14 – Frações volumétricas das principais fibras de amostras com estiramento variável 

 

A figura 6.15 mostra que a fração volumétrica da fibra  apresentou uma boa correlação com 

a soma das frações volumétricas das orientações {111}<110> e {111}<1 2 1>. A figura 6.16 

mostra que o estiramento crescente tende a diminuir a fração volumétrica de {111}<11 2 > 

com redução de {111}<110> ou aumento desta orientação. Vale ressaltar que com 6% de 

estiramento a fração volumétrica de {111}<110> ficou similar a de {111}<1 2 1>  e com 17% 

de estiramento {111}<110>  superou {111}<1 2 1> .  
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Fig. 6.15 – Orientações {111}<110>, {111}<11 2 > e a soma de ambas como uma função da 

fibra    
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Figura 6.16 – Efeito do estiramento nas principais componentes da fibra . 

 

As figuras 6.17 e 6.18 mostram que a variação da fibra  - E (111)[110] com o estiramento 

pode ser explicada principalmente pela variação de {211}<011> e sugere uma contribuição 

da fração de cubo rodado no aumento da fibra  - E  com 6 e 17% de estiramento.  
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Fig. 6.17 – Fração volumétrica das orientações {211}<011> e cubo rodado como uma função 

da fibra  – E.



 

Figura 6.18 – Efeito do estiramento nas principais componentes da fibra  

 

As figuras 6.19 e 6.20 mostram que o aumento da fração volumétrica da fibra  na amostra 

com 3,8 e 17% de estiramento pode ser explicado principalmente pelo aumento das 

orientações {310}<001>, cubo e/ou Goss. O decréscimo da fibra  obtido com cerca de 6% 

de estiramento pode ser vinculado à redução das orientações {310}<001> e cubo.  
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Figura 6.19 – Principais orientações {h,k,l}<001> como uma função da fibra  
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Figura 6.20 – Efeito do estiramento nas principais componentes da fibra  

 

A figura 6.21 mostra o efeito do estiramento nos grãos de Goss com desvio da orientação 

ideal  ≤ 15°.  A variação da fração volumétrica destes grãos foi de aproximadamente 12%,  

crescente na amostra com 3,8% de estiramento e decrescente nas amostras com 5,7 e 6% de 

estiramento.  As figuras  6.21 e 6.22 caracterizam estes grãos nas amostras com 0,4 e 3,8% de 

estiramento. Pode se observar que os grãos de Goss estão presentes de maneira não uniforme 

ao longo da espessura e que o estiramento de 3,8% além de aumentar a fração dos grãos de 

Goss, diminuiu o desvio dos mesmos em relação ao Goss ideal.  
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Figura 6.21 – Mapa dos grãos de Goss presentes na matriz primária  

(a) amostra com 0,4% de estiramento; (b) amostra com 3,8% de estiramento 

 

 

 

 

 

Figura 6.22 – Figura de polo [001] dos grãos primários com desvio da orientação ideal de 

Goss ≤ 15°. (a) 0,4% estiramento; (b) 3,8% de estiramento.   
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A figura 6.23 mostra os desvios dos grãos de Goss para amostras com estiramento variável. A 

fração de grãos desviados da orientação ideal de Goss até 11° variou na faixa 2-2,5%, sendo 

que o melhor resultado foi obtido na amostra com 3,8% de estiramento. A vantagem desta 

amostra em relação às demais aumentou para desvios >11° e ≤ 13°. 
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Figura 6.23 – Distribuição dos desvios dos grãos de Goss em relação à orientação ideal  

para amostras com estiramento variável.  

 

A figura 6.24 mostra os desvios dos grãos de Goss em relação a direção de laminação (DL) e 

à direção normal da chapa (DN). A amostra de referência apresentou grãos com menores 

desvios de DL do que de DN e esta característica foi mantida nas demais amostras. Os 

estiramentos de 3,8 e 6% favoreceram o alinhamento dos grãos na direção de laminação.  

 

 

Figura 6.24 – Desvio médio dos grãos de Goss em relação a DL e DN para amostras com 

estiramento variável : (a) <001> // DL; (b) <011> // DN . 
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A figura 6.25 mostra a distribuição de tamanho dos grãos de Goss para amostras com 

estiramento variável. A figura detalha a distribuição de grãos com área entre 32 e 400 m
2
. A 

amostra com 3,8% de estiramento apresentou uma fração maior de grãos mais finos (área ≤ 50 

m
2
) que a amostra de referência. As amostras com 6 e 17% de estiramento apresentaram um 

aumento significativo da fração de grãos com áreas maiores que 150 e 50 m
2
, 

respectivamente.  

 

Figura 6.25 – Distribuição de tamanho (área) dos grãos de Goss  

 

A razão entre a área média dos grãos de Goss e a área media dos grãos da matriz variou entre 

1,01 e 1,05. A amostra de referência apresentou esta razão igual a 1,03. As amostras com 3,8 

e 6% de estiramento apresentaram 1,04 e 1,05, respectivamente. De maneira geral os grãos de 

Goss apresentaram uma relação de tamanho com os grãos da matriz próxima de 1, resultado 

similar ao observado na literatura. Diversos trabalhos mencionam que os grãos de Goss não 

têm vantagem de tamanho em relação aos grãos da matriz ((Pease et al., 1981, apud 

Abbruzzese et al., 1986, Park et al., 2002).             .  

 

 A figura 6.26 sugere que a maioria dos grãos com desvio menor que 8° apresentou área 

menor que 200 m
2
. A figura 6.27 ilustra este comentário.  
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Figura 6.26 – Grãos de Goss com desvio da orientação ideal < 8° 

 

Figura 6.27 – Mapa da matriz primária mostrando os grãos de Goss com desvio ≤ 15°.  

(a) amostra com 0,4% de estiramento: grão amarelo (27 17 1)[0 1  17 ]; grão verde (101)[1221]; 

(b) amostra com 3,8% de estiramento: grão azul (101)[010], grão verde ( 25  0 26 )[0 1  0] e 

grão vermelho (7 1  5 )[2 29 3 ] 

 

A figura 6.28 mostra as ODFs (FDO - Função de distribuição de orientações) para 4 amostras 

com estiramento variável, em seções no espaço de Euler para 2 = 45° e 2 = 0, notação de 

Bunge.  Pode se observar:  

- o enfraquecimento da fibra  com o aumento do estiramento associado com um 

fortalecimento da fibra   (estiramentos 3,8% e 17%). 
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- a convergência de {111}<11 2 > para  {111}< 110>  na fibra 2 = 45
o
) nas amostras com 

3,8, 6 e 17% de estiramento quando comparadas com a amostra de referência com 0,4% de 

estiramento.  

  

(a) 0,4% estiramento  

  

(b) 3,8% estiramento  

  

(c ) 6% estiramento  

  

(d) 17% estiramento  

Figura 6.28 – ODFs com 2 = 0
o 
e 2 = 45

o
 da matriz primária  

de amostras com estiramento variável. 
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Utilizando recursos de EBSD foi calculada a freqüência de contornos de baixo e alto ângulo 

na estrutura primária. As Figuras  6.29 e 6.30 ilustram os resultados obtidos na amostra com 

17% de estiramento. A matriz primária desta amostra apresentou 13% de contornos de baixo 

ângulo (< 15°) e 87% de contornos de alto ângulo (≥15°). Pode se observar que os  contornos 

com desvio de orientação entre 2 e 5° ocorreram próximos aos contornos de alto ângulo, vide 

grãos “c” (cor azul), “d”(cor rosa) e “e” (cor roxa).   

 

 

Figura 6.29 – Matriz primária da amostra com 17% de estiramento com alguns grãos 

apresentando subgrãos 

 

 

Figura 6.30 – Contornos de grãos com desvio de orientação entre 2 e 5° (em amarelo), entre 5 

e 15° (vermelho) e maior ou igual a 15° (preto) identificados na matriz primária da amostra 

com 17% de estiramento. 
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A figura 6.31 sugere que o estiramento aumenta os contornos de baixo ângulo isto é o 

material deformado plasticamente tende a apresentar discordâncias na estrutura recristalizada.  
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Fig. 6.31 – Fração volumétrica de contornos com desvios de orientação  

entre 2 e 5° , 5 e 10° e 10-15° 

 

A figura 6.32 mostra a freqüência de contornos CSL (Lee e Szpunar, 1995; Alcântara et al., 

2006) na matriz primária de amostras com estiramento variável. A amostra de referência 

(0,4% de estiramento) apresentou cerca de 9% de contornos CSL 3-19, com predominância 

dos contornos CSL 3, 5 e 9. O aumento do estiramento reduziu a incidência de contornos 

3-19 e aumentou a de contornos 1. Os estiramentos de 5,7 e 6% apresentaram uma 

distribuição CSL 3-19 similar a obtida na amostra de referência. As amostras com 3,8 e 

17% apresentaram predominância de contornos 5 e uma grande redução de contornos 3.  
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Figura 6.32 – Distribuição de contornos CSL na matriz primária das amostras com 

estiramento variável: (a) contornos CSL 1 e 3-19; (b) contornos CSL 3, 5 e 9.  

 

Trabalhos anteriores identificaram as orientações que fazem contornos CSL 5 com Goss 

(Alcântara et al. 2006). A figura 6.33 mostra que o estiramento ≥ 3,8% aumentou a fração 

volumétrica de uma destas orientações ou de ambas.  
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Figura 6.33 – Frações volumétricas de duas orientações que fazem contornos CSL 5 com 

Goss na matriz primária de amostras com estiramento variável 
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6.1.4 – Estrutura secundária  

 

A figura 6.34 mostra a estrutura secundária em função do estiramento. Todas as amostras 

apresentaram recristalização secundária e pode se observar um aumento progressivo do 

tamanho de grão até cerca de 6% de estiramento. A Figura 6.35 sugere uma estabilização do 

tamanho do grão secundário acima de 6% de estiramento. Outra observação é que o grão 

secundário tende a crescer mais na direção longitudinal, que também é a direção do 

estiramento, fato que pode estar relacionado com o mesmo comportamento no grão primário.  

 

Estiramento: 

0,4%  

 

1,1% 

 

3,8% 

 

5,7% 

 

6% 

 

17% 

Diâmetro de 

grão: 2,2 mm 

 

2,9 mm 

 

3,7 mm 

 

5,8 mm 

 

6,7 mm 

 

6,4 mm 

Figura 6.34 – Macrografias das estruturas secundárias  

 

 

Figura 6.35 – Efeito do estiramento no diâmetro do grão secundário 
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6.1.5 - Propriedades magnéticas  

 

A figura 6.36  mostra o efeito do teor de carbono na perda magnética para diferentes faixas de 

estiramento. As amostras com teor de carbono mais alto apresentaram maiores resultados de 

perda. As 3 amostras com carbono maior que 30 ppm foram descarbonetadas a 910°C 

(temperatura de forno) e as demais a 880 ou 860°C.  Considerando trabalhos anteriores, o 

carbono final esperado para o material descarbonetado a 910°C  seria menor que 20 ppm 

(Cesar e Mantel, 2003). O resultado de carbono fora de faixa confirma a hipótese de que o 

processamento a 910°C foi inadequado.  

 

Figura 6.36 – Efeito do carbono na perda magnética. Cada resultado de perda corresponde à 

medida de uma tira de 100 x 30 mm no quadro chapa única de 100 mm.    

 

As figuras 6.37  e  6.38 mostram o efeito do estiramento nas propriedades magnéticas das 

amostras descarbonetadas a 860 e 880°C. Não foram considerados os resultados obtidos a 

910°C porque as amostras apresentaram carbono alto (> 30 ppm).  

 

As medidas realizadas com uma tira de 100 x 30 mm no quadro chapa única apresentaram 

maior dispersão de resultados de perda magnética, principalmente nas amostras com 

estiramento alto. As medidas realizadas com 2 tiras representam melhor as propriedades 

magnéticas do material e se aproximam mais dos resultados do teste Epstein, utilizado para 

classificar os aços CGO (conventional grain oriented) e HGO (high permeability grain 

oriented).  

 

 

 



   94 

 

Figura 6.37 – Efeito do estiramento nas propriedades magnéticas. Cada resultado magnético 

corresponde à medida de uma tira de 100 x 30 mm no quadro chapa única de 100 mm.  

(a) Perda magnética e (b) Indução magnética a 800 A/m (B8) 

 

 

Figura 6.38 - Efeito do estiramento nas propriedades magnéticas. Cada resultado magnético 

corresponde à medida de duas tiras de 100 x 30 mm no quadro chapa única de 100 mm.  

(a) Perda magnética e (b) Indução magnética a 800 A/m (B8) 
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Pode se observar que a indução magnética (B8) aumentou e a perda magnética diminuiu com 

o estiramento até cerca de 6%.  Acima de 15%, o estiramento apresentou resultados de B8 

menores que os obtidos com estiramento menor ou igual a 1%.  

 

A figura 6.39 mostra que a redução da perda magnética no material estirado ocorreu 

principalmente em função do aumento de B8, que está diretamente relacionado com a 

melhoria da perfeição da textura de Goss. O patamar de indução obtido no material com cerca 

de 4 a 6% de estiramento está dentro da faixa garantida para o material HI-B (B8 ≥ 1880 mT). 

Os resultados de perda entre 1,25-1,30 W/kg a 1,7 T / 60 Hz estão acima do valor máximo 

garantido para o HI-B (P17/60 ≤ 1,22 W/kg – símbolo vermelho) e provavelmente podem ser 

reduzidos com um refino de domínio. Em relação ao aço convencional, o patamar de 

propriedades magnéticas obtido com o estiramento por volta de 4 a 6% é inédito. Os 

resultados típicos desse produto são P1,7/60 = 1,47 W/kg e B8 = 1850 mT (símbolo azul). 
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Figura 6.39 – Efeito da indução magnética B8 (perfeição da orientação de Goss) na perda 

magnética a 1,7 T/60 Hz real e corrigida para a espessura de 0,265 mm. 

 

6.1.6 – Distribuição de sulfetos via TEM  

 

Foram selecionadas as amostras com 0,4% e 3,8% de estiramento para análise da distribuição 

de sulfetos via TEM. A figura 6.40 (a) mostra que a amostra com 0,4% de estiramento (D4)  

apresentou principalmente precipitados contendo Cu e S de formato arredondado ou irregular 

com tamanho entre 9 e 160 nm. Foram observados também grandes precipitados de Mn, S de 
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formato arredondado ou alongado com tamanho entre 330 e 770 nm  (figura 6.40(b)) e 

precipitados de Ti com formato cúbico, com tamanho entre 9 e 87 nm.  

 

 

 

Figura 6.40 – Forma e tamanho dos sulfetos na amostra com 0,4% estiramento  

 

A figura 6.41 mostra que a amostra com 3,8% de estiramento (D8) apresentou principalmente  

precipitados de Cu, (Fe,Mn), S com formato arredondado ou alongado com tamanho entre 7 e 

390 nm e precipitados de Ti e C com formato cúbico e tamanhos entre 7 e 59 nm.  

 

O  cobre identificado nos precipitados não deve ser oriundo do aço. O cobre de aciaria destas 

amostras foi de 40 ppm. A hipótese mais provável é que o cobre é oriundo de uma 

contaminação da peneira utilizada para suportar a réplica durante a análise.  

 



   97 

 

 

 

Figura 6.41 – Forma e tamanho dos sulfetos na amostra com 3,8% estiramento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   98 

A figura 6.42 mostra que a amostra com 3,8% de estiramento (D8) apresentou precipitados de 

sulfetos mais finos que a amostra com 0,4% de estiramento (D4). A primeira apresentou cerca 

de 70% dos sulfetos com tamanho até 80 nm, enquanto que a segunda apresentou apenas 

32%. Este resultado sugere que o estiramento modifica favoravelmente a distribuição de 

sulfetos.  

 

 

Figura 6.42 – Distribuição de tamanho dos precipitados de sulfetos  

das amostras com 0,4 e 3,8% de estiramento 
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6.2 – Material  laminado a frio em 1 etapa – redução 89% 

 

6.2.1 - Estiramento 

 

As amostras de aço 3%Si laminadas a frio em uma etapa foram processadas na linha de  

recozimento e descarbonetação com variação da força do rolo puxador, da tensão de tração e 

da temperatura do forno. Antes da laminação a frio, estas amostras foram submetidas a 

diferentes condições de recozimento inicial (RI).  

 

A figura 6.43 mostra o efeito da tensão de tração no estiramento das amostras.  O aumento da 

temperatura de recozimento inicial (RI) favoreceu o estiramento. Os maiores resultados de 

estiramento foram obtidos para amostras recozidas a 1068°C. Os resultados de estiramento 

obtidos com a descarbonetação a 880 e 900°C foram similares nas amostras recozidas a 900 e 

1068°C.  O aumento da temperatura de descarbonetação de 860 para 880°C favoreceu o 

estiramento nas amostras recozidas a 1000°C (figuras 6.43 a 6.46). 
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Figura 6.43 – Efeito da tensão de tração no estiramento das amostras submetidas a 

recozimento inicial (RI) a 900, 1000 e 1068°C. As amostras com resultados de estiramento na 

faixa de 15 a 20% (triângulos circulados) romperam parcialmente na região próxima a solda  

durante o processo de recozimento descarbonetação.  
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Figura 6.44 – Efeito da tensão de tração no estiramento das amostras descarbonetadas (DC) a 

860, 880 e 900°C  e submetidas a recozimento inicial (RI) a 1068°C. A amostra com 13% de 

estiramento (circulada) foi analisada por EBSD para caracterização da microestrutura. 

 

 

Figura 6.45 – Efeito da tensão de tração no estiramento das amostras descarbonetadas (DC) a 

880 e 900°C  e submetidas a recozimento inicial (RI) a 900°C. As amostras com estiramento 

de 0,6, 1,3, 5,8 e 6,3% (circuladas) foram analisadas por EBSD para caracterização da 

microestrutura. 
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Figura 6.46 – Efeito da tensão de tração no estiramento para amostras descarbonetadas (DC) 

a 860 e 880°C e submetidas a recozimento inicial (RI) a 1000°C 

 

6.2.2 – Tamanho de grão primário 

 

Todas as amostras apresentaram 100% de recristalização primária após o processamento no 

forno de recozimento e descarbonetação, até mesmo as amostras com estiramento ≥ 15% que 

romperam na zona de encharque (figura 6.43). O carbono residual ficou em torno de 25 ppm 

nas amostras totalmente processadas e na faixa de 50-60 ppm nas amostras que romperam no 

forno.  

 

A figura 6.47 mostra os resultados de tamanho de grão obtidos nas amostras com 0,6, 1,3, 5,8, 

6,3 e 13% de estiramento. A descarbonetação com baixa tensão de tração (estiramento ≤ 

1,5%) produziu um tamanho de grão em torno de 9 m. O tamanho de grão médio aumentou 

1,1 vezes com o estiramento 6% e 1,2 vezes com o estiramento de 13%. O material laminado 

a frio em 1 etapa (redução 89%) apresentou grão mais fino do que o laminado em 2 etapas 

(redução 70%), exceto a amostra com 13% de estiramento. Comparar figuras 6.3 e 6.47. Vale 

ressaltar que a amostra com estiramento de 13% foi submetida a um recozimento inicial de 

1068°C, enquanto as demais foram recozidas a 900°C. Provavelmente a maior temperatura de 

recozimento inicial aumentou o tamanho de grão primário (Paolinelli, 2008). 
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Figura 6.47 – Efeito do estiramento no tamanho de grão médio para contornos ≥ 15°, 

 (a) por amostra, (b) valor médio com intervalo de confiança de 90%. 

 

Os grãos primários apresentaram maior dimensão na direção longitudinal. A razão DL/DT 

variou de 1,04 a 1,15 e foi menor do que a obtida no material processado em 2 etapas. A 

figura 6.48 mostra que a diferença entre os dois interceptos não foi significativa na amostra 

com 6% de estiramento.  

 

Figura 6.48 – Efeito do estiramento no tamanho médio dos interceptos DL e DT com 90% de 

confiança em torno do valor médio.   
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A figura 6.49a mostra a distribuição de tamanho de grão considerando contornos com desvio 

de orientação ≥ 15° para as amostras com 0,6, 6,3 e 13% de estiramento. O estiramento de 6,3 

e 13% aumentou a fração de grãos maiores que 12-13 m, à custa de grãos menores que 10 

m e alargou a distribuição. A Figura 6.49b mostra a distribuição de tamanho de grão 

normalizado (intercepto/intercepto médio). A amostra com 0,6% de estiramento apresentou 

98% dos grãos menores ou iguais a 2,5 vezes o tamanho de grão médio. O estiramento de 6,3 

e 17% diminuiu esta fração para 97%. A amostra de referência com 0,6% de estiramento 

apresentou 22% dos grãos com vantagem de tamanho (Gladman,1992) . O estiramento de 6,3 

e 13% aumentou esta fração para 25-26%. O estiramento de 6,3 e 13% modificou mais a 

distribuição de tamanho de grão normalizado no material processado com 1 etapa de 

laminação do que no material processado com 2 etapas. Comparar figuras 6.49b e 6.6. 
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Figura 6.49 – (a) Distribuição de tamanho de grão em amostras com estiramento variável,  

(a) valores individuais, (b) normalizado 
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6.2.3 – Textura primária 

 

A figura 6.50 mostra a microestrutura primária das amostras com estiramento de 0,6, 6,3 e 

13%. O acréscimo do estiramento aumentou significativamente a fração de grãos com a 

direção <100> // DN e diminuiu a fração de grãos com a direção <011> // DN. As frações de 

grãos com as direções <111> // DN e <113> // DN aumentaram pouco com o estiramento. A 

figura 6.51 quantifica este resultado.   

 

 

  

Figura 6.50 – Microestrutura primária de amostras com estiramento variável. 
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Figura 6.51 –  Orientações {011}<hkl>, {001}<hkl>, {111}<hkl> e {113}<hkl> presentes na 

matriz primária de amostras com 0,6, 6,3 e 13% de estiramento.  

 

As figuras 6.52 a 6.54 descrevem a matriz primária das amostras com 0,6, 6,3 e 13% de 

estiramento considerando os ângulos de rotação das direções <001>, <111> e <011> de cada 

grão em relação à direção normal (DN) à superfície da amostra. O estiramento provocou as 

seguintes alterações:  

- aumentou a fração de grãos com a direção <001> com desvio de DN < 20° 

- aumentou a fração de grãos com a direção <111> com desvio de DN < 30°  

- aumentou a fração de grãos com a direção <011> com desvio de DN > 25°.   
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Figura 6.52 – Histograma do ângulo de desvio dos polos <001> em relação à DN das 

amostras com estiramento de 0,6, 6,3 e 13%  
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Figura 6.53 – Histograma do ângulo de desvio dos polos <111> em relação à DN das 

amostras com estiramento de 0,6, 6,3 e 13%  
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Figura 6.54 – Histograma do ângulo de desvio dos polos <011> em relação à DN das 

amostras com estiramento de 0,6, 6,3 e 13%  
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A figura 6.55 mostra a distribuição do desvio médio de orientação de cada grão primário em 

relação aos seus vizinhos para as amostras com 0,6, 6,3 e 13% de estiramento. As amostras 

com estiramento de 0,6 e 6,3% apresentaram desvios médios de 37,3 e 37,1°, 

respectivamente. O estiramento de 6,3% aumentou principalmente a fração de grãos com 

desvio médio entre 39,5 e 57,5°. O estiramento de 13% aumentou a fração de grãos com 

desvio médio inferior a 39,5° e reduziu o desvio médio para 36,5°.   
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Fig. 6.55 – Histograma do desvio médio de orientação dos grãos primários das amostras com 

0,6, 6,3 e 13% de estiramento 

A figura 6.56 mostra a variação das frações volumétricas das principais fibras de interesse 

para amostras com 0,6, 6,3 e 13% de estiramento. A fibra  foi predominante em todas as 

amostras, seguida das fibras ouAs razões   e  aumentaram com o estiramento.   
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Figura 6.56 – Principais fibras presentes na matriz primária  
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A figura 6.57 mostra as ODFs da amostra com 0,6% de estiramento, em seções no espaço de 

Euler para 2 = 0°, 2  = 45° e 2  = 55° .  A amostra com 0,6% de estiramento apresentou 

uma fibra  muito fraca e uma fibra  com picos de intensidade máxima nas orientações (15 

14 18) [12 27  11} com f(g) = 3 e em (332)[1 1 3] com f(g)=3,4, ambas situadas a 6,3 e 10° 

de {111}<1 2 1>, respectivamente. Em 2 = 45° pode se observar também um pico de 

intensidade máxima na orientação (114)[5 13  2] com f(g)=3. As maiores intensidades 

ocorreram em 2= 55° em (15 10 13)[ 3 11 5] situada a cerca de 11° de {111}<1 2 1>  e em  

(7 5 24) [3 9  1] situada a cerca  de 3° de (114)[ 5 13  2].  

 

  

 

 

Figura 6.57 – ODFs com 2= 0°, 2= 45° e 2= 55°  da 

 matriz primária da amostra com 0,6% de estiramento 
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A figura 6.58 mostra as ODFs  da amostra com 6,3% de estiramento, em seções no espaço de 

Euler para 2  = 0°, 2  = 45° e  2  = 50°.  Pode se observar que em 2  = 0°, a fibra  ficou 

mais fraca e ocorreu um fortalecimento da fibra ,  principalmente próximo a {010}<904>, 

situada a 18° de cubo. Em 2  = 45° ocorreu um fortalecimento de orientações entre (113)     

[5 14  3] e (14 13 15 ) [ 5 10  4] com f(g) = 3 na segunda, situada a  4,7° de {111}<1 2 1>. O 

pico de intensidade máxima em 2 = 45° ocorreu em {554}< 2 2 5> situada a 5,8° de 

{111}<1 2 1>. A maior intensidade (f(g) = 4,1) ocorreu em (2=50°) na orientação (11 10 13) 

[ 9 19  7] situada a 7,2° de {111}<1 2 1>.  

 

  

  

Figura 6.58 – ODFs com 2= 0°, 2= 45° e 2= 50°  da 

 matriz primária da amostra com 6,3% de estiramento 

 

A Figura 6.59 mostra as ODFs  para a amostra com 13% de estiramento, em seções no espaço 

de Euler para 2  = 0°, 2  = 45° e  2  = 50°.  Em 2  = 45°   ocorreram picos de intensidade 

concentrados nas orientações  (001)[5 13  0] situada a 24° de cubo rodado e (334)[4 8  3] 

situada a 9,8° de (111)[1 2 1]. O pico de maior intensidade ocorreu em 2 = 50° na orientação 

(12 24  7)[11 9 12] situada a 8,6° de (111)[1 2 1].  
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Figura 6.59 - – ODFs com 2= 0°, 2= 45° e 2= 50°  da 

 matriz primária da amostra com 13% de estiramento 

 

A figura 6.60 mostra que as principais orientações da fibra  diminuíram com o estiramento, 

exceto cubo na amostra com 13% de estiramento. Na fibra  foram medidas as frações 

volumétricas de cubo rodado e de (010)[904]. Pode se observar que o aumento da fibra  com 

o estiramento pode ser vinculado com o aumento da fração de {010}<904> e/ou 

{100}<001>(cubo).  

 

Figura 6.60 - Variação das principais orientações das fibras  e  com o estiramento 
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A figura 6.61 mostra a variação da fração volumétrica de orientações das fibras e eda 

orientação {1 1 4}< 5 13  2> que apresentou um pico de intensidade máxima em 2  = 45° na 

ODF da amostra com 0,6% de estiramento. O estiramento de 6,3 e 13% aumentou 

principalmente {111}<110> e {112}<11 0>. 
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Figura 6.61 – Variação das principais orientações observadas nas ODFs  

(2= 45°) das amostras com estiramento de 0,6, 6,3 e 13%. 

 

As figuras 6.62 e 6.63 mostram os grãos desviados da orientação de Goss até 25° 

identificados na matriz primária das amostras com 0,6, 6,3 e 13% de estiramento. A amostra 

com 0,6% de estiramento apresentou: 

- 2,2% dos grãos com desvio ≤ 15° e 10,9% dos grãos com desvio > 15° e ≤ 25°  

- uma distribuição não uniforme destes grãos ao longo da espessura 

- uma razão ( r ) entre a área dos grãos com desvio da orientação de Goss (desvio ≤ 25°) e os 

grãos da matriz igual a 0,8. 

 

O estiramento de 6,3 diminuiu a fração destes grãos e aparentemente mudou a distribuição 

dos mesmos ao longo da espessura. Os grãos de Goss passaram a se concentrar mais próximo 

a superfície. O mesmo ocorreu com o estiramento de 13%. A razão r se manteve menor que 1 

na amostras com 6,3 e 13% de estiramento. 
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Figura 6.62 - Grãos com desvio da orientação ideal de Goss até 25°, (a) amostra com 0,6% de 

estiramento, (b) amostra com 6,3% de estiramento,  (c) amostra com 13% de estiramento. 

 

Figura 6.63 – Distribuição dos desvios da orientação ideal (110)[001] dos grãos primários das 

amostras com estiramento de 0,6, 6,3 e 13%. 
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A figura 6.64 mostra a orientação de alguns grãos com desvio da orientação de Goss ≤ 25° 

identificados nas amostras com 0,6 e 13% de estiramento (Figura  6.62(a) e (c)).  

 

 

    grão verde                               grão verde                             grão laranja              grão vermelho 

 (18  15  1)[0 1  15]            ( 3  16 18)[ 22  3  1]              (6 1 3 )[5  33 1]             (17 9 18)[9 23  3] 

      5,8° de Goss                       8,8° de Goss                          19° de Goss                   22° de Goss 

Figura 6.64 – Orientação de alguns grãos com desvio da orientação ideal de Goss ≤ 25° :  

(a) grão identificado na amostra com 0,4% de estiramento, (b)(c)(d) grãos identificados na 

amostra com 13% estiramento.  

 

A figura 6.65 mostra os desvios em relação a DL e DN dos grãos de Goss com desvio da 

orientação ideal de até 25°. As 3 amostras apresentaram menores desvios da orientação ideal 

em relação à direção de laminação (DL) do que em relação à direção normal (DN). O 

estiramento crescente manteve esta característica. 

 

 

6.65 –  Distribuição dos desvios em relação à DL e DN dos grãos de Goss com desvios da 

orientação ideal de até 25° 
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A figura 6.66 mostra as frações de contornos de grão do tipo CSL identificados nas amostras 

com estiramento de 0,6, 6,3 e 13%. A matriz primária com 0,6% de estiramento apresentou 

23% de contornos CSL 1 a 19. O estiramento de 6,3% reduziu esta fração principalmente 

devido a redução de contornos CSL 1 e 3. O estiramento de 13% aumentou os contornos 

CSL 1 a 19 para 26% devido ao aumento dos contornos CSL 1, 13, 5 e 9.   

 

Figura 6.66 – Histograma de contornos tipo CSL : (a) 3 a 19 na amostra com estiramento 

de 0,6% de estiramento; (b) 3 a 19 na amostra com 6,3% de estiramento; (c) 3 a 19 na 

amostra com 13% de estiramento; (d) 1 nas amostras com 0,6, 6,3 e 13% de estiramento. 

 

A literatura cita duas orientações que fazem contornos CSL 9 com a orientação de Goss: 

{111}<1 2 1>  e  {1 4 1}<8 1 4> ( Kumano et al., 2003) . Utilizando os recursos do software 

TSL-OIM Analysis foi identificada uma terceira orientação: {5 4 11}< 8 1 4> (figura 6.67). A 

figura 6.68 mostra que o estiramento de 6,3 e 13% preservou ou aumentou estas orientações. 

A figura 6.69 mostra que o estiramento de 13% aumentou a fração de orientações que fazem 

contornos CSL 5 com a orientação de Goss. 
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Figura 6.67 – Orientação {5411}<814> que faz contornos CSL 9 com a orientação de Goss. 
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Figura 6.68 – Frações volumétricas das orientações que fazem contornos CSL 9 com a 

orientação de Goss em amostras com estiramento variável. 
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Figura 6.69 – Frações volumétricas das orientações que fazem contornos do tipo CSL 5 com 

a orientação de Goss em amostras com estiramento variável 

 

A figura 6.70a mostra um grão com orientação {4 1 4}<1 16  3> com desvio de 11,2° da 

orientação ideal de Goss, identificado na amostra com 13% de estiramento (figura 6.62c). A 

figura 6.70b mostra os desvios de orientação entre este grão e seus vizinhos. Um destes, com 

orientação (23 910 )[316], apresentou um desvio do mesmo de 40° ao redor do eixo <8 19 

14>. A orientação (23 910 )[316]  está  a 9,9° da orientação {16 -4 5}<-5 -15 4> que faz 

contorno do tipo CSL 9 com {4 1 4}<1 16  3>.  

 

As figuras 6.70c e 6.70d mostram um grão com orientação (23 13 2 )[0 2 13] desviado da 

orientação ideal de Goss de 17,6° e seus vizinhos. Um dos grãos vizinhos com orientação 

(703)[ 3 27] apresentou um desvio do mesmo de 41° ao redor do eixo <0 21 22 >. A 

orientação (703)[ 3 27] está a 3,1° da orientação (19 1 8)[10  6 23] que faz contorno do tipo 

CSL 9 com (23 13 2 )[0 2 13]. 
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Figura 6.70 – (a) e (c) Representação das orientações de grãos com desvios de 11,2 e 17,2° da 

orientação ideal de Goss identificados na matriz primária da amostra com 13% de 

estiramento; (b) e (d) Desvios de orientação entre estes grãos e os seus vizinhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) (d) 
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6.2.4 – Estrutura secundária  

 

As amostras com 5,8, 6,3 e 13% de estiramento apresentaram recristalização secundária após 

recozimento final em forno caixa a 1200°C. A amostra com 0,6% de estiramento apresentou 

apenas crescimento normal de grão. A Figura 6.71 mostra as macrografias das estruturas das 

amostras com 0,6, 5,8 e 13% de estiramento. 

 

 
 

  

Estiramento:  0,6% 

RI = 900°C 

Descarbonetação: 880°C 

           5,8% 

          900°C 

          900°C 

                13% 

         1068°C 

           880°C 

Figura 6.71 – Macrografias das estruturas das amostras após recozimento final  

 

A figura 6.72 mostra as microestruturas das amostras com 0,6 e 13% de estiramento após 

recozimento final. A amostra com 0,6% de estiramento apresentou apenas crescimento normal 

de grãos das fibras ,  e  à custa de grãos da fibra . As amostras 1 e 2 com 13% de 

estiramento apresentaram crescimento anormal de grãos da fibra  que consumiram os 

demais.  
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As amostras 1 e 2 com 13% de estiramento apresentaram 100% dos grãos com desvio da 

orientação ideal de Goss  ≤ 25° e ≤ 20°, respectivamente. A figura 6.72 permite estimar o 

tamanho (direção longitudinal) de alguns grãos secundários em aproximadamente 5 a 6 mm. 

A figura 6.73 mostra a figura de polo (001) da amostra 2 com 13% de estiramento. 

 

 

0,6% estiramento:   = 54,8%   = 21,1    = 17,4%   = 0% 

 

13% estiramento:  = 99,9% (amostra 1) 

 
 13% estiramento:  = 100% (amostra 2) 

 

Fig. 6.72 – Microestruturas das amostras após recozimento final em forno caixa,  

(a) amostra com 0,6% de estiramento que apresentou apenas crescimento normal de grãos das 

fibras e; (b) e (c) amostras com 13% de estiramento com crescimento anormal de  

grãos da fibra d) legenda de cores da figura de polo inversa. 

 

 

Figura 6.73 - Figura de polo  [001] da amostra 2 com 13% de estiramento  

(d) 

(b) 

(c) 

(a) 
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A figura 6.74 mostra a orientação de alguns grãos secundários identificados nas amostras 1 e 

2 com 13% de estiramento e os desvios dos mesmos em relação à orientação de Goss ideal. O 

valor médio do desvio ficou em torno de 12° nas amostras 1 e 2. 

 

Amostra 1 

Grão: verde 

( 37  3 35 ) [1  24  1] 

3,7 @ < 3  2  3 > 

 

Amostra 1 

Grão: amarelo 

(1  0 2 ) [010] 

18,4 @ <010> 

 

Amostra 1 

Grão: verde 

(15  1 15 ) [3  30  1] 

6 @ < 9 1  27> 

 

Amostra 1 

Grão: azul 

(15 6  25 )[5 25 3 ] 

19,1 @ < 8 19  18> 

 

Amostra 2 

Grão verde escuro 

(15 1  18)[ 1  15  0] 

6,4 @ < 1 24 18> 

 

Amostra 2 

Grão verde 

(1  9  15) [30  5 1 ] 

16,8 @ < 9 2  6> 

Cor verde claro 

 

Amostra 2 

Grão verde azulado 

( 29  8 41 )[1  19  3 ] 

13,7 @ < 7  8 3 > 

Figura 6.74 – Orientações dos grãos secundários nas amostras com 13% de estiramento 



   121 

6.2.5 - Propriedades Magnéticas  

As figuras 6.75 e 6.76 mostram o efeito do estiramento nas propriedades magnéticas das 

amostras submetidas a recozimento inicial a 900°C, 1000°C e 1068°C. Na figura 6.75 

interessa observar as amostras com B8 igual ou maior a 1750 mT ou seja que apresentaram 

estrutura secundária após o recozimento em caixa. As amostras recozidas inicialmente a 

900°C apresentaram os resultados mais coerentes com um valor ótimo de estiramento em 

torno de 6%. Algumas amostras recozidas inicialmente a 1068°C com estiramento entre 9 e 

19% apresentaram resultados acima de 1750 mT.  
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Figura 6.75 – Efeito do estiramento na indução B8 para amostras submetidas a recozimento 

inicial a 900, 1000 e 1068°C. Amostra com  ~6% de estiramento apresentou B8 = 1800 mT 
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Figura 6.76 – Efeito do estiramento na perda magnética medida a 1,7T/60 Hz para amostras 

recozidas inicialmente a 900, 1000 e 1068°C.  
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Cada resultado magnético mostrado nas figuras 6.75 e 6.76 se refere a uma amostra de 100 x 

30 mm. Foram selecionadas duas amostras de cada condição e realizado o teste chapa única 

visando obter um valor médio de propriedades magnéticas mais representativo e passível de 

comparação com os resultados do teste Epstein. A figura 6.77 mostra os resultados obtidos 

com as amostras processadas a 900°C no recozimento inicial. A amostra com 6,3% de 

estiramento apresentou os melhores resultados magnéticos: B8 de 1819 mT e perda magnética 

a 1,7 T/60 Hz de 1,59 W/kg. Este dois resultados permitem classificar esta amostra como um 

produto CGO, 0,27 mm (tabela    IV.2) ou M4 ASTM.  
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Figura 6.77 – Efeito do estiramento nas propriedades magnéticas para amostras recozidas 

inicialmente (RI) a 900°C e descarbonetadas (DC) a 880°C ou 900°C: (a) B8 e (b) Perda 

magnética a 1,7T/60 Hz corrigida para a espessura 0,265 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

1816 mT 
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A figura 6.78 mostra os resultados do teste chapa única com 2 amostras para o material 

submetido a um recozimento inicial a 1000 ou 1068°C. A amostras com B8 ≥ 1750 mT 

apresentaram estiramento entre 9 e 19% e foram processadas com recozimento inicial de 1000 

ou 1068°C.   
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RI = 1068°C
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Figura 6.78 – Efeito do estiramento nas propriedades magnéticas para amostras submetidas a 

recozimento inicial a 1000 e 1068°C e descarbonetadas a 860, 800 ou 900°C 

(a) e (c) B8; (b) e (d) Perda magnética a 1,7T/60Hz corrigida para a espessura 0,265mm 
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A Tabela VI.2  resume os resultados magnéticos e parâmetros de processo das principais 

amostras processadas com 1 etapa de laminação a saber: amostras com estiramento ≤ 1% 

(denominadas de referência) e amostras com estiramento acima de 6% que apresentaram B8 ≥ 

1750 mT. A figura 6.79 ilustra o efeito benéfico do estiramento na indução magnética B8 e 

identifica as amostras que foram analisadas por EBSD para caracterização da microestrutura.   

 

Tabela VI.2  - Parâmetros de processo e propriedades magnéticas (2 tiras de 100 x 30  mm). 

 
Recozimento 

 Inicial °C) 
 

Descarbonetação 
(°) 

estiramento    
(%) 

espessura 
(mm) 

P17/60 
(W/kg) 

B8(mT) 

900 880 0,6 0,26 2,57 1597 

900 900 5,8 0,27 1,81 1772 

900 900 6,3 0,26 1,59 1816 

900 880 9,3 0,26 1,83 1764 

1000 860 1,4 0,27 2,94 1540 

1000 880 11,5 0,25 1,75 1781 

1068 880 1,0 0,27 3,20 1481 

1068 880 8,8 0,27 1,74 1784 

1068 880 8,8 0,26 1,79 1775 

1068 880 13 0,25 1,84 1773 

1068 880 13 0,26 1,67 1794 

1068 880 15 0,26 1,86 1761 

1068 900 18,6 0,25 1,85 1768 

*amostras analisadas por EBSD estão identificadas em negrito.. 
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Figura 6.79 – Efeito do estiramento na indução magnética B8 para amostras com estiramento 

≤ 1,5% e ≥ 6%. As amostras circuladas foram analisadas por EBSD. 
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7 – Discussão dos resultados 

 

Durante o recozimento primário e descarbonetação da tira de aço 3% Si ocorrem diferentes 

fenômenos: recristalização primária, crescimento de grão, descarbonetação e uma deformação 

plástica ou estiramento do material (Cesar et al., 2009). A microestrutura deformada de 

partida é constituída por ferrita, cementita e por uma fina dispersão de partículas de MnS.  A 

microestrutura recristalizada e descarbonetada é constituída por ferrita e pelas partículas de 

MnS.    

 

Os resultados de metalografia ótica e da medição do teor de carbono das amostras que 

romperam no forno de recozimento contínuo permitiram estimar as etapas de recristalização 

primária, descarbonetação e deformação plástica (estiramento) das amostras. A recristalização 

primária e cerca de 85% da descarbonetação ocorreram na fase de aquecimento. A 

deformação plástica ou estiramento das amostras ocorreu sem mudança de fase durante o 

encharque a 860, 880 ou 900°C (figura 5.7). 

 

 

7.1 – Material laminado a frio em 2 etapas – redução final: 70% 

 

As Figuras 6.34, 6.35, 6.37 e 6.38 mostram que o estiramento da ordem de 4 a 6% aumenta o 

tamanho e melhora a orientação dos grãos secundários gerando uma indução magnética 

similar a obtida no produto HGO (tabela IV.3).  

 

A amostra de referência com 0,4% de estiramento apresentou uma matriz primária típica com 

tamanho médio de grão de 10 m e com as fibras  e  predominantes sobre as fibras 

ebbruzzese, 1986, Lee e Szpunar, 1995, Alcântara, 2006, Cesar, 2012). A fração da 

fibra foi significativamente menor que a da fibra , que apresentou um pico de máximo em 

{111}<1 2 1> (figura 6.28a).  

 

A matriz primária da amostra com 0,4% de estiramento apresentou uma distribuição de 

contornos CSL 3-19 com predominância de contornos 3 sobre os demais (figura 6.32b).  

Lee e Szpunar (1995) e Alcântara (2006) observaram predominância de contornos 5 e/ou 

11 na matriz primária de aços CGO.    
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A fração de grãos com orientação de Goss na matriz primária da amostra com 0,4% de 

estiramento ficou na faixa típica (Cesar et al., 2012) e os grãos de Goss não apresentaram 

vantagem de tamanho em relação aos grãos da matriz (figura 6.25) (Pease, 1981, Afer, 2004, 

Chen, 2012). Segundo Hillert (1965, apud Maazi e Rouag, 2001), a vantagem de tamanho 

para o crescimento anormal deve ser de pelo menos 2 vezes o tamanho médio de grão da 

matriz.  

 

O tamanho de grão secundário na amostra com 0,4% de estiramento ficou no limite inferior 

da faixa ótima (2-3 mm) e as propriedades magnéticas foram melhores que as obtidas no 

processo industrial (tabela IV.3), provavelmente devido a utilização da laminação com 

aquecimento entre passes (Tanino et al., 1981).  

 

O estiramento de 1,1% obtido com uma tensão de 15 MPa não alterou de maneira 

significativa a matriz primária nem tampouco o resultado de B8, mas aumentou o tamanho de 

grão secundário que ficou similar ao obtido no produto CGO  industrial (Cunha, 1988). Este 

resultado sugere uma equivalência entre o recozimento em escala piloto com tensão de 15 

MPa e o recozimento industrial com uma tensão de  7 MPa.  

 

O estiramento de 3,8% obtido com uma tensão de 22 MPa mudou muito a textura da matriz 

primária que apresentou fibra  dominante e uma redução significativa das fibras  e . A 

distribuição de contornos de grão do tipo CSL na matriz primária foi distinta da obtida na 

amostra de referência com aumento significativo de contornos CSL 5 e redução de 

contornos CSL 3 (fig.6.32 b).   

 

A matriz primária da amostra com 3,8% de estiramento apresentou vantagens em relação à 

amostra de referência, a saber: aumento da fração de grãos de Goss, obtenção de grãos com 

menor desvio da orientação ideal (figuras 6.21, 6.23 e 6.24) e aumento da fração de 

orientações que fazem contornos CSL 5 com os grãos de Goss (figura 6.33). 

 

 O maior tamanho dos grãos secundários da amostra com 3,8% de estiramento mostra que 

ocorreu uma redução dos núcleos potenciais em relação à amostra de referência (figura 6.34) 

(Abbruzzese, 1986). A obtenção de B8 maior que o da amostra de referência indica que estes 

núcleos apresentaram um menor desvio da orientação ideal de Goss. A amostra com 3,8% de 
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estiramento apresentou 2,5% dos grãos com desvio da orientação (110)[001] menor que 11°, 

enquanto esta fração na amostra de referência foi de 2,3%. Considerando que os potenciais 

núcleos dos grãos secundários seriam estes grãos, esta vantagem foi pequena.  

 

Uma vantagem da amostra com 3,8% sobre a amostra de referência com 0,4% de estiramento 

pode ter sido a menor força motriz para o crescimento normal de grão que ocorre durante o 

recozimento em caixa, antes da temperatura de recristalização secundária (Trs). A amostra 

com 3,8% de estiramento apresentou menor fração de grãos com vantagem de tamanho 

(figuras 6.5 e 6.6), isto é, uma menor fração de grãos com tamanho maior que 1,33 vezes o 

grão médio da matriz (Gladman, 1992).  

 

O crescimento normal de grão durante a fase de aquecimento do recozimento final pode ser de 

1,2 a 1,3 vezes, segundo Abbruzzese (1986), Lee e Szpunar (1995) e Park (2002). Um menor 

crescimento de grão nesta etapa favorece a obtenção de grãos secundários com menor desvio 

da orientação ideal de Goss (Park, 2002). 

 

O estiramento de 3,8% aumentou a frequência de contornos de baixo ângulo (figura 6.31) e a 

fração de contornos CSL 1 na matriz primária (figura 6.32 a). Esta alteração parece ser 

desfavorável. Contornos CSL  1 são vizinhos indesejáveis para os potenciais núcleos de 

Goss porque apresentam baixa mobilidade (Harase, 1986).  

 

A redução significativa de contornos CSL 3 na amostra com 3,8% de estiramento (figura 

6.32b) não deve também ser considerada uma vantagem. Alguns trabalhos mostram que estes 

contornos são consumidos durante o recozimento final, quando a tira atinge a temperatura de 

recristalização secundária (Lee e Szpunar, 1995).  

 

O estiramento em torno de 6% aumentou significativamente o tamanho médio de grão da 

matriz primária e isto poderia ter diminuído a força motriz para a recristalização secundária. 

No entanto o crescimento proporcional dos grãos de Goss manteve a relação de tamanho com 

a matriz de 1,05, similar ao da amostra de referência. As principais desvantagens em relação à 

amostra de referência foram a redução da fração dos potenciais núcleos dos grãos secundários 

de Goss (desvio ≤ 11°) de 2,3% (amostra de referência) para 2% e a redução da fração de 

orientações que fazem contornos CSL 5 com os grãos de Goss (figura 6.33). No entanto, o 
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resultado da estrutura secundária (figura 6.34) e de B8 (figuras 6.37 e 6.38) mostram que estas 

alterações não comprometeram o produto final. Já está bem estabelecido na literatura que o 

produto entre a intensidade dos potenciais núcleos de Goss e a intensidade das orientações 

que apresentam contornos com sítios coincidentes com os mesmos deve ser maior que um 

valor crítico para que ocorra a recristalização secundária (Shimizu et al, 1990, Alcântara et al, 

2006). A estrutura secundária e as propriedades magnéticas desta amostra mostram que esta 

condição foi atendida.  

 

Em relação ao possível crescimento normal de grão durante a fase de aquecimento do 

recozimento final, a amostra com 6% de estiramento apresentou uma menor fração de grãos 

primários com vantagem de tamanho do que a amostra de referência e uma maior fração de 

contornos CSL 1 (figura 6.32a), resultado similar ao obtido na amostra com 3,8% de 

estiramento. Uma vantagem que vale a pena ser mencionada é que a amostra com 6% de 

estiramento apresentou grãos primários de Goss mais alinhados com a direção de laminação 

do que a amostra de referência (figura 6.24a). 

 

As amostras com 3,8 e 6% de estiramento apresentaram B8 de 1,89 T (teste com 2 tiras) 

(figura 6.38). Considerando os dados disponíveis na literatura, é possível estimar que o ângulo 

de desvio  dos polos <100> destas amostras em relação a direção DL foi de 

aproximadamente 4° enquanto o da amostra de referência foi de 5° (tabela VII.1).  

 

Tabela VII.1 – Estimativa do ângulo de desvio  a partir de valores de B8 

Produto B8 (mT) 
 ângulo de desvio 


Fonte 

CGO 1840 7 Taguchi, 1976; Hayakawa, 1997 

 HGO 1930 3 

HGO 1740 22 Harase, 2000 

Amostra D4  

0,4% estiramento 
1874 5,1 estimativa 

Amostra D8   

3,8 % estiramento 

1892 

 
4,1 estimativa 

Amostra D9  

6% estiramento 
1896 4,3 estimativa 
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As amostras com 3,8 e 6% de estiramento apresentaram grãos secundários com diâmetros 

médios de 3,7 a 6,7 m, respectivamente (figura 6.34). Considerando que estes grãos 

apresentaram um desvio médio de 4a perda magnética destas amostras pode ser reduzida 

com a utilização de técnicas de refino de domínio (Yamamoto e Nozawa, 1983).  

 

A amostra com 17% de estiramento apresentou grãos secundários da mesma ordem de 

grandeza que a amostra com 6% de estiramento, mas mais desviados de Goss. Considerando a 

tabela VII.1, o ângulo  pode ser estimado em 6°.  

 

Em relação a amostra de referência (0,4% de estiramento), a amostra com 17% de estiramento 

apresentou grãos secundários maiores e mais desviados de Goss. O diâmetro de grão que 

minimiza as perdas totais no aço CGO é de aproximadamente 2-3 mm. Em amostras com 

resultados similares de B8, o aumento do tamanho de grão aumenta a perda magnética total 

(Littmann, 1975).  

 

A amostra com 17% de estiramento apresentou um aumento mais expressivo do tamanho de 

grão primário do que a amostra com 6% de estiramento. O grão cresceu 1,1 vez em relação ao 

obtido na amostra de referência. O crescimento de grão foi heterogêneo, significativamente 

maior na direção de laminação (DL) do que na direção transversal (figura 6.7). Esta amostra 

apresentou também um maior incremento de contornos de baixo ângulo do que as demais 

(figura 6.31 e 6.32). Trabalhos já realizados mostraram que no material policristalino 

plasticamente deformado se formam discordâncias na periferia dos contornos de grão para 

evitar falhas e vazios (Biscondi, 2002).  

 

A deformação plástica pode mudar a geometria do grão, aumentando a dimensão do mesmo 

na direção do alongamento e decrescendo na direção transversal. Se a deformação for 

heterogênea pode alterar o tamanho de grão limite (equação 4.4) decorrente do crescimento 

normal de grão (Bate, 2001). Neste caso, a amostra com 17% de estiramento pode ter 

apresentado um crescimento de grão maior do que as demais durante o recozimento final, 

antes do  material atingir a temperatura de recristalização secundária. Um crescimento de grão 

de 1,7 vez nesta etapa leva a formação de grãos mais desviados de Goss (Park, 2002) e 

consequentemente diminui o resultado de B8.  
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As amostras com estiramento ≥ 3,8% foram processadas com uma tensão de tração três vezes 

maior do que a da amostra de referência. Duas hipóteses podem ser consideradas 

separadamente ou em conjunto: 

 

a) A nucleação e crescimento do grão primário foi afetada pela tensão de tração. As mudanças 

na microestrutura estariam relacionadas com uma nucleação diferenciada. Esta hipótese 

considera que a nucleação estaria controlando a evolução da textura primária (Sebald e 

Gottstein, 2002). A alteração de microestrutura mais importante estaria ocorrendo na etapa de 

aquecimento das amostras.   

 

b) As mudanças na microestrutura ocorreram durante o crescimento de grão na etapa de 

encharque das amostras, simultaneamente com a deformação plástica (ou estiramento) do 

material (formação de subestruturas). Nesta fase o material estaria com um carbono da ordem 

de 50-60 ppm e estaria ocorrendo também uma descarbonetação do material.  

 

Os resultados da amostra com 3,8% de estiramento sugerem que a hipótese (a)  é a mais 

viável. Uma evidência forte é a alteração significativa da textura e da distribuição de 

contornos CSL na matriz primária (figuras 6.23, 6.28, 6.32b), sem aumento significativo do 

tamanho médio de grão (figura 6.3). Além disso, esta amostra apresentou uma fração menor 

de grãos com vantagem de tamanho e grãos de Goss mais finos que a amostra de referência 

(figuras 6.6 e 6.25).  Neste caso, a mudança de microestrutura estaria ocorrendo por uma 

nucleação diferenciada de grãos primários na matriz deformada submetida a uma tensão de 

tração de 22 MPa, três vezes maior que a utilizada na amostra de referência.  

 

Trabalhos anteriores já demonstraram que a estrutura primária típica do CGO tem as fibras  

e  dominantes sobre a fibra  e que a temperatura de recozimento pode alterar a proporção 

entre as fibras  e Cesar. Este trabalho sugere que a tensão de tração também pode 

alterar esta proporção.  

 

Os resultados das amostras com aproximadamente 6% de estiramento sugerem que as 

mudanças na microestrutura podem ter ocorrido segundo as hipóteses (a) e (b). As alterações 

que mais chamam a atenção nestas amostras são: o aumento do tamanho de grão, o aumento 

de {211}<011> e {111}<110> e a redução de {111}<1 2 1> (figuras  6.16 e 6.18).  
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As fibras  e  são predominantes na matriz deformada. Trabalhos já realizados 

demonstraram que a componente {211}<011> que está presente na matriz deformada, 

rotaciona de 35° ao redor do eixo <110> gerando a componente  {554}< 22 5> na matriz 

recristalizada (Park et al., 2000). A orientação {554}< 22 5> está a 5,8° de {111}<1 2 1>. Se a 

tensão de tração de 22 MPa tiver inibido esta rotação, o acréscimo de {211}<011> estaria 

relacionado com o decréscimo de {111}<1 2 1> (Park et al., 2000).  

 

Outra hipótese que pode ser cogitada é que o decréscimo de {111}<1 2 1> estaria  relacionado 

com o acréscimo de {111}<011>. A convergência de {111}<1 2 1> para {111}<011> já foi 

observada em aços ferríticos deformados cerca de 15% no teste de tração. Neste caso estaria 

ocorrendo uma mudança de textura dentro do grão devido a atuação de determinados sistemas 

de deslizamento responsáveis pela deformação plástica do material (estiramento) durante a 

etapa de encharque. 

 

As alterações de microestrutura na matriz primária das amostras com 3,8% de estiramento 

foram mais positivas do que as observadas nas amostras com 6% de estiramento, no entanto, 

ambas apresentaram resultados de B8 acima de 1890 mT (figura 6.38). Em comum as duas 

amostras apresentaram grãos primários de Goss mais alinhados na direção de laminação que a 

amostra de referência (figura 6.24). Trabalhos anteriores mostraram que a frente de 

crescimento dos grãos secundários é na direção de laminação (Inokuti, 1992). Considerando a 

tabela VII.1, foram os grãos primários mais bem alinhados que apresentaram crescimento 

anormal.    

 

É pouco provável que as alterações de textura favoráveis observadas nas amostras com 3,8 e 

6% de estiramento sejam responsáveis pelo patamar de B8 de 1890 mT. Surge então uma 

terceira hipótese que não elimina as duas anteriores e que pode ser cogitada para as amostras 

com estiramento igual ou maior que 3,8%, a saber:  

- o estiramento provocou um refino das partículas de MnS. A hipótese a ser considerada, 

levando em conta a figura 6.42, é que as discordâncias envolvidas na deformação plástica ou 

estiramento das amostras na etapa de encharque provocaram um cisalhamento das partículas 

de MnS (Araújo, 1990).  
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Uma distribuição mais fina de partículas de segunda fase aumenta a força de inibição ao 

crescimento normal de grão que precede a recristalização secundária e diminui o tamanho de 

grão limite da matriz primária, antes da temperatura de recristalização secundária (equação 

4.4). Uma matriz com menor tamanho de grão,  aumenta a força motriz para a recristalização 

secundária (equação 4.5).  

 

Uma forte inibição (Z alto) diminui a força motriz para a recristalização secundária conforme 

mostra a equação 4.5. Quando o material atinge a temperatura de recristalização secundária, 

as partículas de MnS começam a coalescer (Gladman, 1966). Os grãos de Goss são liberados 

mais cedo (menor Z) e crescem rapidamente as expensas dos grãos da matriz (Nakayama, 

1986, Nakayama, 1990).  

 

Considerando a hipótese do refino de partículas por cisalhamento, a amostra com 17% de 

estiramento pode ter apresentado partículas muito mais finas que as demais. Partículas muito 

finas com grande energia de superfície por unidade de volume apresentam altas taxas de 

coalescimento(Gladman, 1966). Neste caso, a recristalização se inicia em temperaturas mais 

baixas e se formam grãos mais desviado de Goss ( Nakayama, 1986).  

 

 

7.2 – Material  laminado a frio em 1 etapa – redução: 89% 

 

A figura 6.75 e a tabela VI.2 mostram que amostras com a composição típica do CGO 

laminadas a frio apresentaram recristalização secundária (B8 ≥ 1750 mT) quando foram  

estiradas de 6 a 19% durante a etapa de recozimento e descarbonetação. A discussão a seguir 

aborda as diferenças entre as amostras com 5,8, 6 e 13% de estiramento que apresentaram 

crescimento anormal de grão durante o recozimento em caixa e a amostra de referência com 

0,6% de estiramento que só apresentou crescimento normal de grão (figura 6.71 e 6.72).  
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A  discussão de resultados será feita  levando em conta as observações e modelos mais aceitos 

para explicar a recristalização secundária do aço HGO descritas a seguir:   

- os grãos secundários de Goss crescem consumindo os contornos tipo CSL isto 

é,contornos com desvio de orientação de 38,9° ao redor do eixo Harase et 

al.Shimizu et al, 1990; Yoshitomi  et al.Uma destas orientações é (114)[8 41] 

(Kumano et al., 2003). No presente trabalho foi considerada também a orientação 

(5411)[814]. 

- a orientação {111}<1 2 1> (fibra ) é considerada importante para o desenvolvimento da 

textura de Goss no aço HGO (Kumano et al, 2003). O desvio desta  orientação em relação a 

orientação ideal de Goss é de 35,3° ao redor de <110>. Considerando um ângulo de tolerância 

de 5°, esta orientação também pode ser considerada do tipo CSL 9; 

- a recristalização secundária do aço HGO ocorre a uma temperatura mais alta que a do aço 

CGO. O aumento da inibição aumenta a temperatura de recristalização secundária; 

- a temperatura de início de recristalização secundária aumenta com o aumento do tamanho de 

grão primário porque a força motriz para a migração dos contornos de grão decresce com o 

aumento do tamanho de grão (equação 4.5). Uma temperatura mais alta de recristalização 

secundária leva a obtenção de grãos mais perfeitos de Goss (Harase, 1995); 

- os contornos CSL 5 são mais ativos que os contornos CSL 9 quando a recristalização 

secundária ocorre abaixo de 1000°C (Park et al, 2002). 

  

A amostra de referência com 0,6% de estiramento apresentou um tamanho de grão similar e 

uma textura completamente diferente da obtida com o aço HGO, que apresenta uma fibra  

muito forte com picos bem definidos de intensidade máxima em {111}<1 2 1> (figura 4.22). 

A  amostra com 0,6% de estiramento apresentou um fibra  mais difusa com picos de 

intensidade máxima em orientações situadas até  11° de {111}<1 2 1>  e  na orientação  

{114}<5132>, próxima da orientação (114)[8 41]  que faz contornos CSL 9 com os grãos de 

Goss (figura 6.57). A fração de grãos de Goss com desvio ≤ 15° foi de apenas 2,2% (figura 

6.63).  
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A amostra de referência com 0,6% de estiramento não apresentou crescimento anormal. 

Trabalhos anteriores já demonstraram que um aço com a composição química do CGO não 

apresenta crescimento anormal se laminado em 1 etapa. É consenso que o principal motivo é 

uma inibição deficiente.  

 

A amostra com 6,3% de estiramento apresentou recristalização secundária com uma estrutura 

de grãos com desvios de Goss maiores que os obtidos no material laminado em 2 etapas 

(figuras 6.23 e 6.63). A obtenção de grãos secundários desviados de Goss (B8=1816 mT) 

(figuras 6.71, 6.72 e 6.75) mostrou a validade de se discutir grãos primários desviados de 

Goss até 25° na matriz primária. A amostra com 6,3% de estiramento apresentou as seguintes 

alterações em relação à amostra de referência: 

- tamanho de grão primário 1,09 vez maior; 

- menor razão entre a área dos grãos de Goss / grãos da matriz;  

- menor fração de grãos de Goss desviados até 25°; 

- maior fração de {112}<110>; 

- menor fração de {114}<513 2>; 

- menor fração de contornos CSL 5 na matriz primária; 

- redução de contornos CSL 3 e 1 na matriz primária; 

- maior fração de {111}<1 2 1> e {111}<011>; 

- maior fração de grãos que fazem contornos CSL 9 com Goss; 

 

Comparando com a amostra de referência, as duas primeiras alterações diminuíram a força 

motriz para a recristalização secundária o que pode ser considerado uma vantagem na  medida 

que aumenta a temperatura de recristalização secundária. As duas últimas alterações também 

foram positivas porque aumentaram a fração de grãos primários que fazem contornos do tipo 

CSL com os grãos de Goss.  

 

A amostra com 13% de estiramento apresentou um crescimento de grãos de 1,2 vez o da 

amostra de referência (figura 6.46) e uma razão área de Goss/área matriz da ordem de 0,90. O 

estiramento da ordem de 13% foi obtido com uma tensão de tração similar a utilizada na 

amostra com 6,3%. Estes dois resultados podem estar relacionados com a temperatura de 

recozimento inicial. A amostra com estiramento de 13% foi recozida a 1068°C enquanto a de 

6.3% de estiramento foi recozida a 900°C. O recozimento inicial a alta temperatura aumenta o 
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tamanho dos grãos com textura de cisalhamento presente na superfície da amostra (Matsuo et 

al, 1986). A obtenção de uma maior fração de grãos primários de Goss com desvio até 20° em 

relação à amostra com 6,3% de estiramento também pode ser creditada a esta mudança de 

processo. De maneira geral, esta amostra apresentou resultados similares aos obtidos na 

amostra anterior com as seguintes vantagens: 

- maior fração de cubo;  

- maior fração de {111}<011>; 

- maior fração de orientações que fazem contornos CSL 9 e CSL 5 com Goss; 

 

A amostra com 13% de estiramento apresentou vantagens de textura comparada com a 

amostra de 6% de estiramento. A principal delas foi o aumento das orientações que fazem 

contornos CSL 9 e 5 com Goss. As figuras 6.69 e 6.70 ilustram este comentário e mostram 

que grãos desviados da orientação (110)[001} de 11,2 e 17,6° apresentaram contornos CSL 

9 com grãos vizinhos.  

 

Segundo Harase (1995), a chave para a obtenção de resultados de B8 da ordem de 1,88-1,94 T 

no aço HGO é uma forte inibição ao crescimento normal de grão. Esta demanda é muito 

maior no aço HGO do que no aço CGO porque o primeiro tem carbono mais alto e acumula 

mais energia na deformação do que o segundo. O aço HGO apresenta uma inibição ao 

crescimento normal de grão muito maior que a do aço CGO; as partículas de AlN (HGO) têm   

raio médio de 5-8 nm, enquanto as partículas de MnS (CGO) tem um raio médio de 30-50 nm 

(Maazi e Rouag, 2001). 

 

As alterações positivas observadas na textura primária das amostras com 6,3 e 13% de 

estiramento que diminuem a força motriz para o crescimento normal de grão e melhoram a 

textura cristalográfica dos grãos vizinhos dos potenciais núcleos de Goss não devem ter sido 

determinantes para o crescimento anormal, considerando que o principal problema é uma 

inibição deficiente.  
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Os resultados de macrografia e B8 (figuras 6.71, 6.72 e 6.77) mostraram que as amostras com 

aproximadamente 6 e 13% de estiramento apresentaram crescimento anormal e a hipótese 

mais razoável é que tenha ocorrido um aumento da inibição nestas amostras. Então, a hipótese 

de refino das partículas de MnS com o estiramento deve ser considerada para explicar o 

crescimento anormal de grão nestas amostras.  
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8 – CONCLUSÕES  

 

O efeito do estiramento da tira durante o processo de recozimento e descarbonetação sobre a 

estrutura e as propriedades magnéticas de um aço 3% Si foi estudado pela primeira vez. Foi 

demonstrado que um pequeno estiramento da tira nesta etapa do processo tem um papel 

determinante na obtenção de melhores propriedades magnéticas no produto CGO (aço Si GO) 

obtido com duas etapas de laminação a frio (rota convencional) e mais importante ainda, 

induz a recristalização secundária no aço 3% Si  processado com apenas uma etapa de 

laminação a frio (rota inédita).  

 

As principais conclusões do presente trabalho são:  

 

- Uma tensão de tração de 7 a 25 MPa  promove  um estiramento da tira de aço e uma redução 

de espessura. 

 

- Tensões de tração de 20-25 MPa alteram o tamanho de grão e a textura da matriz primária. 

Os resultados sugerem que a tensão de tração afeta a nucleação e o crescimento inicial dos 

grãos primários.  

 

- O estiramento da tira obtido com uma tensão de tração de 20 a 22 MPa  pode modificar 

favoravelmente a distribuição de tamanho dos precipitados de MnS. O refino das partículas 

pode estar relacionado com um cisalhamento por discordâncias durante a deformação plástica 

do material. Partículas menores aumentam a inibição e favorecem a recristalização secundária 

do material.  

 

8.1 – Laminação à frio em 2 etapas (redução final 70%) 

 

As amostras com estiramento de aproximadamente 4 a 6% apresentaram resultados de 

indução magnética a 800 A/m (B8) de 1,89 T. Este patamar de indução é característico dos 

aços de grão orientado de alta permeabilidade (HGO) que tem uma composição química 

diferenciada, 2 inibidores de crescimento de grão e um processo de produção muito mais 

complexo e caro do que o aço utilizado no presente trabalho.  A utilização de uma tensão de 

tração de 20-22 MPa na etapa de recozimento e descarbonetação pode ser uma nova rota para 

obtenção de um aço HGO de menor custo e complexidade.  
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As amostras com estiramento de  4 a 6% apresentaram grãos de Goss com diâmetro médio da 

ordem de 4 a 7 mm, com um desvio de orientação em relação à direção de laminação de 

aproximadamente 4°. Este resultado sugere um espaço para a redução da perda magnética 

deste material até o patamar típico do aço HGO com a utilização de técnicas de refino de 

domínio.   

 

O estiramento de 4 a 6%  alterou principalmente a fibra na matriz primária, com redução 

significativa da orientação {111}<11 2 > e/ou aumento das orientações que fazem contornos 

CSL 5 com a orientação de Goss.  

 

8.2 – Laminação à frio em 1 etapa (redução  89%) 

 

As amostras com estiramento inferior a 5% apresentaram apenas crescimento normal de grão 

durante o recozimento final.  

 

Amostras com estiramento de 6 a 19% apresentaram recristalização secundária durante o 

recozimento final e  resultados de indução magnética B8 ≥ 1,75 T.  

 

Amostras com estiramento de 6% apresentaram resultados de perda e indução magnéticas 

compatíveis com o produto M-4 ASTM. Este resultado é inédito e mostra uma rota para a 

obtenção de um aço CGO de menor custo com uma única etapa de laminação à frio. 

 

O estiramento de 6% aumentou o tamanho de grão primário e alterou principalmente a fibra , 

com aumento significativo das orientações {111}<1 2 1> ou {111}<011> e aumento das 

orientações que fazem contornos CSL 9 com Goss.    
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