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RESUMO 

 

 Este trabalho visa discutir o efeito do tratamento térmico de recuperação nas 

propriedades magnéticas e mecânicas de aços elétricos, correlacionando variações 

em suas propriedades, com modificações em sua estrutura de deformação e na 

formação de subgrãos. 

 O trabalho utilizou duas chapas laminadas de aço elétrico com 0,7% de silício, 

as chapas foram laminadas a frio com 5% e 10% de redução respectivamente. A 

partir dessas chapas foram realizados tratamentos térmicos a 300, 400, 500, 600 e 

700°C para observar variações em suas propriedades. 

 Para as medidas magnéticas, foram realizados ensaios em quadro de Epstein 

em esquema quase-estático e para ensaio em frequência. Os ensaios em frequência 

foram realizados para 25, 50, 60, 75, 100, 125, 150 e 175Hz com induções máximas 

de 1 e 1,5T. Quanto aos ensaios mecânicos, foi realizado ensaios de tração para a 

obtenção das propriedades mecânicas analisadas. 

 A partir dos resultados obtidos, pode observar-se que as propriedades 

magnéticas são mais sensíveis à recuperação do que as propriedades mecânicas, 

isso se deu devido ao fato de que as propriedades mecânicas dependem mais da 

densidade de discordâncias, enquanto as propriedades magnéticas dependem tanto 

da densidade de discordâncias quanto da tensão interna do material.  
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ABSTRACT 

 

The presented work aims to discuss the effect of recovery annealing on the 

mechanical and magnetic properties of electrical steels, analyzing the effects of the 

change in the dislocation structure and subgrain formation on the properties 

measured. 

In this thesis it was utilized two cold rolled sheets of silicon steel possessing 

0.7% silicon, the sheets were cold rolled with 5 and 10% reduction respectively. 

Using these sheets, annealing at 300, 400, 500, 600 and 700°C were performed, so 

that variations of their properties could be observed.  

The magnetic properties were obtained using Epstein frame. The measures 

used frequencies of 25, 50, 60, 75, 100,125,150 and 175Hz and maximum inductions 

of 1 and 1.5T. The mechanical properties were obtained from the stress-strain curves 

generated from the tensile test. 

Observing the results it was noted that the magnetic properties are more 

sensitive to the recovery annealing than the mechanical ones, this occurred due to 

the magnetic properties being depended on the dislocation density and internal 

stress, while the mechanical properties are dependent only on the dislocation 

density. 
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Abreviações 

 

B: Indução (T) 

Bmáx: Indução Máxima (T) 

Bmáx: Indução da Permeabilidade Máxima (T) 

Br: Remanência (T) 

B50: Indução Necessária para Atingir Campo de 5000 A/m (T) 

d: Densidade (kg/m³) 

DL: Direção de Laminação 

DN: Direção Normal 

DT: Direção Transversal 

e: Espessura (m) 

EDE: Energia de Defeito de Empilhamento 

Edesmag: Energia Magnetostática do Campo Desmagnetizante (J) 

Emc: Energia Magnetocristalina (J) 

Eme: Energia Magnetoelástica (J) 

Ems: Energia Magnetostática ou do Campo Externo ou de Zeeman (J) 

Eres: Resiliência (J) 

Et: Energia de Troca (J) 

Eten: Tenacidade (J) 

f: Frequência (Hz) 

GO: Grão Orientado 

H: Campo (A/m) 

Hc: Campo Coercivo (A/m) 



 
 

J: Polarização Magnética (T) 

K: Constante Plástica de Resistência (MPa) 

Kmédio: Constante Plástica de Resistência Média (MPa) 

LE: Limite de Escoamento (MPa) 

LR: Limite de Resistência (MPa) 

máx: Permeabilidade Máxima (N/A²) 

NGO: Grão não Orientado 

n: Coeficiente de Encruamento 

nmédio: Coeficiente de Encruamento Médio 

Pa: Perda Anômala ou de Excesso (J/m³) 

Pdef: Propriedade no Estado Deformado 

Ph: Perda Histerética (J/m³) 

PHAI: Perda Histerética de Alta Indução (J/m³) 

PHBI: Perda Histerética de Baixa Indução (J/m³) 

Pp: Perda Parasita ou Clássica (J/m³) 

Prex: Propriedade no Estado Recristalizado 

Pt: Perda Total (J/m³) 

X(t,T): Propriedade Medida (X) para uma Amostra tratada a uma temperatura (T) por 

um tempo (t) 

R: Parcela Recuperada 

: Resistividade (m) 

Xe: Razão Elástica 
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1.INTRODUÇÃO 

 

Aços elétricos é uma categoria de aços produzidos especificamente para 

aplicações focadas em propriedades magnéticas, como motores e 

transformadores. Eles apresentam baixa área de histerese e elevada 

permeabilidade magnética, o que resulta em uma elevada capacidade de 

amplificação de campo externo associada a baixas perdas energéticas. 

Tendo em vista este mercado de aços, um estudo não publicado, realizado 

por Landgraf (LANDGRAF, 2010) indica que em 2010 cerca de 565 Kt de aço 

elétrico foram comercializados no Brasil, sendo 351kt de origem nacional e 211Kt 

de origem estrangeira. Segundo a empresa Siemens (SCHULZE, 2012) em 2010 

cerca de 15 milhões de toneladas de aço elétrico foram produzidas mundialmente. 

A partir desses valores podemos concluir que cerca de 3% da produção mundial 

de aços elétricos foi em 2010 consumida pelo mercado brasileiro, o que mostra a 

importância dessa categoria de aço no Brasil. 

 

 

  
Figura 1: Gráfico do mercado de aços elétricos em 2010. Fonte: LANDGRAF (2010). 

. 

Tendo em vista o crescimento do uso de energia elétrica e o uso de aços 

elétricos é possível vislumbrar a importância e relevância desse tipo de aço no 
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modelo energético atual. Considerando as perdas no setor elétrico, estudos 

realizados pela Agencia Internacional de Energia (IEA) em 2011 revelam que 

entre 43% e 46% da energia elétrica gerada no mundo foi gasta com motores 

elétricos (WAIDE; BRUNNER, 2011). Dados mais recentes de 2016 da mesma 

agência revelam que em 2040 a demanda energética elétrica por região irá 

aumentar consideravelmente como mostra a Figura 2, e o mesmo relatório prevê 

que em 2040 a frota de carros elétricos aumentará de 2 milhões, estimados em 

2016, para 280 milhões. 

 

Figura 2: Demanda energética elétrica por região em 2016 e estimativa para 2040. 

Fonte: O autor 

Aços elétricos por sua vez podem ser divididos em duas categorias, os 

aços de grão orientado (GO) e os de grão não orientado (GNO). Os aços GNO 

por sua vez são divididos em duas categorias, os semi processados (SP) e 

totalmente processados (TP). Aços TP não necessitam de tratamentos 

posteriores e são utilizados como processados, enquanto aços SP irão solicitar 

tratamentos térmicos ou mecânicos antes de serem utilizados. Em especial, a 

indústria automotiva exige materiais que sejam capazes de suportar condições de 

tensão elevada, devido aos esforços dentro de alternadores e motores elétricos 

resultantes do próprio movimento do veículo. 

 

 Os aços semi processados, por sua vez, são comercializados muitas vezes 

com pequenas deformações oriundas do processo de laminação. Essa 

deformação visa endurecer o material; no entanto, a deformação possui um efeito 
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deletério nas propriedades magnéticas, aumentando as perdas e diminuindo a 

permeabilidade magnética. É consolidado na literatura que tratamentos de alívio 

de tensões pioram as propriedades mecânicas de aços e que os mesmos alívios 

melhoram as propriedades magnéticas; no entanto, não há literatura que combine 

os dois efeitos. Por causa disso, esta tese propõe analisar o efeito do tratamento 

térmico de recuperação nas propriedades magnéticas como nas mecânicas de 

aços elétricos previamente deformados. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Domínios Magnéticos 

 

 Para simplificar a análise das propriedades magnéticas é comum separar a 

mesma em três esferas de acordo com a escala de tamanho, a esfera atômica 

que estuda os átomos e seus pólos magnéticos (BUSCHOW; BOER, 2003). A 

esfera macroscópica que lida com efeitos de campos magnéticos em objetos de 

escala superior a milímetros. E finalmente a esfera microscópica que é aquilo que 

será analisado, nela estuda-se o efeito da microestrutura do material e a 

configuração de domínios magnéticos. 

Domínios magnéticos são definidos como uma região com mesmo 

alinhamento dos dipolos dos magnéticos presentes nos átomos de ferro, ou seja, 

dentro de um domínio magnético, todos os átomos apresentam mesma orientação 

magnética em direção e sentido (HUBERT; SCHÄFER, 2009a). Domínios 

magnéticos podem estar ou não contidos dentro de um mesmo grão dependendo 

do estado microestrutural e do estado magnetizado do material. 

 

Figura 3: Exemplo de uma estrutura de domínios magnéticos em um aço elétrico. Fonte: 

HUBEERT;SCHÄFER (2009b).   
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Saturação magnética é definida pelo estado, quando apenas um domínio 

magnético engloba todo o material. Dependendo da relação de orientações de 

domínios adjacentes, os domínios magnéticos podem estar separados uns dos 

outros por paredes de Blockou Néel respectivamente (HUBERT; SCHÄFER, 

2009c).  

 

Figura 4: Esquema das paredes de 180º tipo Bloch e tipo Néel. Fonte: adaptado de HUBERT; 

SCHÄFER (2009c). 

 Nas paredes de Block temos uma rotação gradual em espiral da orientação 

dos dipolos, mas mantém-se em cada plano uma determinada orientação, 

enquanto nas paredes de Néel temos uma rotação graduação no mesmo plano. A 

principal diferença entre estas paredes é a presença de campo perpendicular ao 

plano de rotação, no caso das paredes de Block. 

 Com isso, tendo magnetização ou não, no interior do material sempre 

haverá domínios magnéticos, sendo que para uma situação desmagnetizada os 

domínios se encontram em posições aleatórias, resultando em uma indução nula.  

A nucleação e o crescimento destes domínios magnéticos, conforme o 

material é submetido ao campo externo, são os fatores responsáveis pelo 

aumento da indução do material. Estes processos ocorrem naturalmente, 

conforme o campo aplicado no material aumenta. No entanto, vale ressaltar que o 
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processo de magnetização é complexo e os domínios presentes durante a 

magnetização não são todos alinhados com o campo aplicado, pois existem os 

domínios de fechamento (CHIKAZUMI, 1997a) que são gerados de modo a 

diminuir a energia do material durante a magnetização conforme será explicado 

no item a seguir. 

 

2.2. Energias magnéticas 

 

 Observando o processo de magnetização, notamos que existem diversas 

energias envolvidas, que influenciam o processo de magnetização e a 

estruturação dos domínios magnéticos. Estas energias são:  

- Energia de Troca, 

- Energia Magnetocristalina; 

- Energia Magnetoelástica; 

- Energia Magnetostática de Campo Externo, 

- Energia de Campo Desmagnetizante. 

 A energia de troca (Et) ocorre devido a interação de troca, onde graças à 

simetria nas funções de onda quânticas de partículas, as mesmas encontram-se 

mais estáveis, quando há sobreposição simétrica ou antissimétrica (HUBERT; 

SCHÄFER, 2009d) o que força elétrons a apresentarem o mesmo estado de 

orientação de seus dipolos. Ela é calculada pela equação abaixo onde “C” é duas 

vezes a constante de troca do material e “M” é a magnetização. 

𝐸𝑡 =
𝐶

2
∫|∇�⃗⃗� |

2
. 𝑑𝑉                                           (1) 

 A energia de anisotropia magnetocristalina (Emc) aparece devido à 

presença de direções de fácil magnetização no material (HUBERT; SCHÄFER, 

2009e). Para as quais o material tende a forçar sua anisotropia de orientações 

para essas direções fáceis. Essa parcela da energia é calculada pela equação 

abaixo, onde “k1“e “k2“ são constantes de anisotropia cristalina e os “s” são os 
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cossenos dos ângulos formados entre a magnetização e os três eixos do 

reticulado cristalino. 

𝐸𝑚𝑐 = ∫[𝑘1(𝛼1
2. 𝛼2

2 + 𝛼1
2. 𝛼3

2 + 𝛼2². 𝛼3²) + 𝑘2. 𝛼1
2. 𝛼2². 𝛼3²]𝑑𝑉               (2) 

 A energia magnetoelática (Eme) ocorre devido à presença de tensões 

elásticas no material que forçam os campos a se alinharem devido à assimetria 

atômica do ferro (HUBERT; SCHÄFER, 2009f). Ela é calculada como a integral no 

volume do produto entre a tensão aplicada “”, a magnetostricção na saturação 

“” e o quadrado do cosseno do ângulo entre a tensão aplicada e a magnetização 

””. 

𝐸𝑚𝑒 =
3

2
∫𝜎.  . 𝑐𝑜𝑠2. 𝑑𝑉                      (3) 

 A energia magnetostática de campo externo (Ems), ou energia de Zeeman é 

gerada devido à tendência do alinhamento dos dipolos com o sentido e direção do 

campo externo aplicado “H0“ (HUBERT; SCHÄFER, 2009g). Essa parcela é 

calculada como: 

𝐸𝑚𝑠 = −∫ �⃗⃗� . 𝐻0
⃗⃗ ⃗⃗  . 𝑑𝑉                                  (4) 

 Finalmente, a energia magnetostática de campo desmagnetizante (Edesmag). 

Esse campo desmagnetizante é gerado de modo a reduzir a divergência 

magnética do material (HUBERT; SCHÄFER, 2009h). Além disso, ele é o 

responsável pelo aparecimento dos domínios de fechamento que servem para 

minimizar esse campo. Ele é calculado pelo potencial magnetostático e obtido 

pelo gradiente do mesmo.  

𝐸𝑑𝑒𝑠𝑚𝑎𝑔 = −
1

2
∫ �⃗⃗� . 𝐻𝑑𝑒𝑠𝑚𝑔

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  . 𝑑𝑉                        (5) 

 Tendo em mãos essas energias é possível entender melhor como o 

material e sua estrutura de domínios se comportam ao longo do processo de 

magnetização. 
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2.3. Propriedades magnéticas 

 

Em relação às propriedades magnéticas, temos duas que são as mais 

importantes, a perda total (Pt) e a permeabilidade magnética (). A perda total 

informa o quanto é perdido de energia durante o processo de magnetização 

cíclica do material para determinada frequência e indução máxima. A perda total 

pode ser dada em W/kg ou J/m³ e é composta por três parcelas, perda histerética, 

perda parasita e perda anômala. 

  

2.3.1. Perda Histerética 

 

A perda histerética (Ph) (CHIKAZUMI, 1997b) corresponde à parcela de 

energia que é perdida devido ao fato do material não retornar a um estado 

desmagnetizado, quando o campo externo é retirado, conforme mostrado pela 

Erro! Fonte de referência não encontrada.. Ao ser magnetizado, o material 

acaba retendo diversos domínios na direção de magnetização prévia à remoção 

do campo externo, não retornando assim ao estado original. 

 

Figura 5: Esquema de uma curva de magnetização e desmagnetização de um aço. Fonte: O autor. 
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Devido ao fato de que a curva possui uma área interna, conforme ocorrem 

ciclos de magnetização haverá uma perda associada. No entanto, para isolar 

essa parcela de perda é necessária a obtenção da histerese para o ensaio quase-

estático, ou seja, com frequência muito baixa (5mHz). Este tipo de ensaio visa 

eliminar o efeito das paredes de domínios magnéticos e das correntes geradas 

pela frequência de magnetização. A perda histerética, então, está relacionada à 

microestrutura, ao tamanho de grão, à textura, à presença de inclusões não 

metálicas, ao estado de deformação do material e corresponde normalmente à 

maior parcela dentre as outras perdas. (CHIKAZUMI, 1997b). A partir da histerese 

magnética é possível obter dois pontos de importância, o campo coercivo (Hc) que 

é o campo necessário para desmagnetizar o material (B=0) e a remanência (Br) 

que é quanto de magnetização o material retêm após a retirada do campo externo 

(H=0). Esses pontos são muito importantes para a descrição e estudo da 

histerese e das propriedades magnéticas(CHIKAZUMI, 1997c). 

 

2.3.2. Perda Parasita ou Clássica 

 

A perda parasita ou clássica (Pp) resulta da presença de correntes de 

Foucault. Estas aparecem quando há variação de campo dentro do material, 

essas correntes por sua vez resultam em uma perda, pois o mesmo apresenta 

uma resistência interna. (THOMSON, 1892). 

𝑃𝑝 =
(𝜋. 𝐵𝑚𝑎𝑥 . 𝑓. 𝑒)²

6. 𝜌. 𝑑
                      (6) 

 

Onde “Bmax“ é a indução máxima aplicada, “f” é a frequência de 

magnetização, “e” é a espessura da chapa, ““ é a resistividade elétrica do 

material e “d” é sua densidade. A espessura da chapa é muito importante para as 

perdas parasitas, pois um método de reduzir esta parcela de perdas é 

aumentando o número de chapas e reduzindo a espessura das mesmas, como 

ilustrado pela Erro! Fonte de referência não encontrada.. 



30 
 

 

Figura 6: Esquema da variação da corrente parasita com a variação da espessura de chapas de 

aço. Fonte: O autor. 

Em seu trabalho J.J. Thomson(THOMSON, 1892) chega à seguinte 

equação para perda parasita.  

𝑊 =
4

3𝜎
𝐻0

2. 𝜇2. 𝑝2. ℎ3             (7) 

 

Onde, “W” é a perda parasita calculada W/m², “H0” é o campo máximo 

aplicado, ““ é a permeabilidade magnética do material, “p“ é o período, “h” é a 

metade da espessura e “”é a resistência específica. 

Sabendo que: 

𝐵 = 𝜇.𝐻             𝑝 = 2𝜋. 𝑓               𝑒 = 2ℎ          (8) 

Pode-se desenvolver esta fórmula para obter a forma mais utilizada para o 

cálculo da perda parasita. 

𝑃𝑝 =
(𝜋. 𝐵𝑚𝑎𝑥 . 𝑓. 𝑒)²

6. 𝜌. 𝑑
                        (9) 

Vale a pena ressaltar que utilizando desta fórmula, adota-se algumas 

considerações que devem ser mencionadas, como a consideração de que o 

campo no interior do material é homogêneo durante a magnetização. Esta 
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aproximação é condizente para quase todos os casos, exceto quando o material 

opera em altas frequências. Neste caso, ocorre a formação de domínios 

contrários que não são aniquilados durante a magnetização gerando “bolhas 

magnéticas”.  

 

2.3.3. Perda anômala ou de excesso 

 

Finalmente, a terceira parcela das perdas, a perda anômala ou perda de 

excesso, origina da diferença entre a soma dos valores teóricos das perdas 

parasita e histerética, quando comparados com o valor da perda total, sendo este 

mais elevado. Nela estão agrupados diversos fatores que não estão vinculados 

com as outras parcelas de perdas, como a nucleação e aniquilação de domínios 

magnéticos e a movimentação das paredes de domínios.  

Bertotti, em seu livro Hysteresis in Magnetism de 1998 (BERTOTTI, 

1998), propõe um método de cálculo de perdas anômalas. Inicialmente ele parte 

do princípio de que a perda anômala, ou como ele a chama, perda de excesso, 

origina-se devido à presença de domínios magnéticos, em especial à presença de 

correntes nas paredes desses domínios. Tendo isso em vista, ele parte a calcular 

a perda associada a uma parede, adotando que a parede aparece em uma 

secção transversal de um bloco, como ilustrado pela figura abaixo. 

 

 Figura 7: Campos associados a uma parede de 180°. Fonte: BERTOTTI (1998). 

 A partir de algumas deduções que não serão abordadas aqui, ele chega à 

Equação 10, que revela o valor das perdas associadas a uma parede; no entanto, 

aparece outro problema na forma da derivada do fluxo de campo. Para cálculo 

simplificado, ele estima que a média do quadrado da derivada é dada como o 



32 
 

valor médio da derivada ao quadrado multiplicado por 1+α, com α>0, sendo o α 

um fator de distribuição, com isso ele fornece o valor médio de associado a uma 

parede, e multiplicando pelo número de paredes por unidade de comprimento (λ). 

𝑃𝑊 =  𝜎𝐺(
𝑑𝜙

𝑑𝑡
)

2

 𝑣𝑖𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑃 =
𝑉2

𝑅
, 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑉 é 𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜,𝑅 é 𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎      (10) 

𝑃𝑒𝑥𝑐(𝑡) = 
𝜆

𝑑
𝜎 〈(

𝑑𝜙

𝑑𝑡
)

2

〉                         (11)  

 Onde σ é a condutividade elétrica do material, G é uma constante valendo 

0,1356... e φ é o fluxo de magnetização. A partir disso, ele adota que existe um 

campo associado às perdas de excesso, sendo a soma desse campo com os 

campos associados às perdas histeréticas e parasitas aproximadamente iguais ao 

campo aplicado. Partindo do princípio de que a perda de excesso será igual ao 

campo de excesso multiplicado pela derivada da corrente no tempo, ele chega à 

equação 12. Onde S é a área da secção transversal, ou seja, largura vezes 

comprimento e nw é λ vezes o comprimento, ou seja, o número de paredes de 

domínio ativas no material.  

𝐻𝑒𝑥𝑐 = 𝜎𝐺(1 + 𝛼) 〈
𝑑𝜙

𝑑𝑡
〉 = (1 + 𝛼)

𝜎𝐺𝑆

𝑛𝑊

𝑑𝐽

𝑑𝑡
            (12) 

 Bertotti, então, sugere trabalhar com regiões ao invés de paredes 

individuais, definindo n como o número de regiões ativas e Hw como sendo o 

campo associado à uma parede de 180°, ele define n em função do número de 

regiões correlatas, distribuídas randomicamente (nc) e caracterizada por um fator 

geométrico (G’).   

𝐻𝑒𝑥𝑐 =
𝐻𝑊

𝑛
                    (13) 

𝐻𝑊 =  𝜎𝐺𝑆
𝑑𝐽

𝑑𝑡
              (14) 

𝑛 =  
𝐺

𝐺′

𝑛𝑐

1 + 𝛼
                    (15) 

 Com isso, ele estima duas equações abaixo para perda de excesso, uma 

para baixa e outra, para alta taxa de magnetização. Sendo elas em função do 

número de regiões correlatas à secção observada onde ocorre magnetização (N0) 
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e V0. V0 é definido, por sua vez, como um campo necessário para aumentar o 

número de regiões ativas em um. Por sua vez, esse campo é da mesma ordem 

de grandeza dos campos necessários no limiar da magnetização, sendo esses 

campos na ordem do campo histerético (Hhist), com isso temos a equação 20 

dando o valor aproximado de V0. 

𝐻𝑒𝑥𝑐 ≅
𝐻𝑊

𝑛0
≡

𝜎𝐺𝑆

𝑛0

𝑑𝐽

𝑑𝑡
                                𝑝𝑎𝑟𝑎  

4𝐻𝑊

𝑛0
2𝑉0

≪ 1           (16) 

𝐻𝑒𝑥𝑐 ≅ √𝐻𝑊𝑉0 ≡ √𝜎𝐺𝑆𝑉0 (
𝑑𝐽

𝑑𝑡
)

1

2

          𝑝𝑎𝑟𝑎 
4𝐻𝑊

𝑛0
2𝑉0

≫ 1            (17) 

𝑁0~
𝑆

𝐷2
   𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐷 é 𝑜 𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟ã𝑜                  (18) 

𝑉0~
2𝐻ℎ𝑖𝑠𝑡

𝑁0
               (19) 

∆𝐻𝑒𝑥𝑐~𝑉0                   (20) 

 Tendo essas equações de campo de excesso, Bertotti propõe trabalhar em 

função da frequência de magnetização (f), partindo da equação 21 e tendo a 

equação de baixa frequência, ele finalmente chega à equação 23 de perdas de 

excesso em função da frequência e do campo aplicado. E com isso, ele tem todas 

as parcelas de perdas do material conforme ilustrado pela equação 24 

𝐻𝑒𝑥𝑐 = 
𝑃𝑒𝑥𝑐

4𝐽𝑚𝑎𝑥𝑓
             (21) 

𝐻𝑒𝑥𝑐 ≅ √𝐻𝑊𝑉0 ≡ √𝜎𝐺𝑆𝑉0 (
𝑑𝐽

𝑑𝑡
)

1

2

               (22) 

𝑃𝑒𝑥𝑐 ≡ 4𝐽𝑚𝑎𝑥𝑓𝐻𝑒𝑥𝑐 ≡ 8√𝜎𝐺𝑆𝑉0(𝐽𝑚𝑎𝑥𝑓)
3

2               (23) 

𝑃 = 𝑊(𝐽max )𝑓 +
𝜋2

6
𝜎𝑑2(𝐽𝑚𝑎𝑥𝑓)2 +  8√𝜎𝐺𝑆𝑉0(𝐽𝑚𝑎𝑥𝑓)

3

2                       (24) 
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2.3.4. Permeabilidade Magnética 

 

Conforme é aplicado um campo magnético (H) no material, a resposta do 

material ao campo é definida como a magnetização (M). Esta é calculada como 

um termo adicional de campo medido.  

𝐵 = 𝜇0. (𝐻 + 𝑀)                         (25) 

Onde “0“ é a permeabilidade magnética do vácuo, cujo valor é 4.10-7H/m. 

Pode-se também definir como polarização magnética (J), o produto da 

permeabilidade magnética no vácuo e a magnetização 

𝐽 =  𝜇0. 𝑀                              (26) 

A permeabilidade magnética absoluta do material “”, por sua vez, é a 

capacidade do material de amplificar um campo magnético externo. Esta 

amplificação é pela seguinte formula: 

𝐵 =  𝜇. 𝐻                       (27) 

Pode-se calcular também a permeabilidade relativa ”r“ sendo este o valor 

relativo à permeabilidade medida no vácuo e dada pela equação abaixo: 

𝜇𝑟 =
𝐵

𝜇0. 𝐻
                         (28) 

O estudo desta variação é importante, pois tendo um bom conhecimento 

das alterações locais da permeabilidade, pode-se entender como será o 

comportamento das perdas durante o ciclo de magnetização. 
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Figura 8: Esquema da variação da permeabilidade magnética durante um ciclo de magnetização. 

Fonte: O autor 

A permeabilidade magnética máxima (máx) é um dos parâmetros que como 

o nome implica é o máximo valor medido de permeabilidade no material, e o valor 

da permeabilidade em B50, que consiste do valor de indução que o material 

apresenta quando submetido a um campo externo de 5000A/m. B50 é um valor 

utilizado para observar como materiais se magnetizam sem que seja necessário 

observar a curva como um todo. Ambos são valores pontuais, por isso sempre é 

válido observar a histerese do material para entender melhor o comportamento da 

curva de histerese ao longo do ciclo de magnetização. 

Em geral, vale a pena ressaltar que quando se fala em boas propriedades 

magnéticas o foco é em dois aspectos: 

a) Perdas totais baixas, fator que confere ao material elevada eficiência 

energética em operação.  

b) Elevada permeabilidade, de modo a que aplicando um campo, o material 

apresentará uma maior indução, gerando com isso maior potência em suas 

aplicações. 
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2.4. Subdivisão de perdas 

 

Tendo em mãos as histereses de perdas histeréticas, um dos métodos 

utilizados para simplificar o entendimento dessa parcela de perda é a subdivisão 

de perdas. A subdivisão de perdas permite, devido ao fato de dividir a curva em 

várias partes, entender melhor onde estão localizados os mecanismos de 

dissipação de energia na histerese para cada amostra analisada. 

Um dos métodos de subdivisão de perdas é separando a perda histerética 

em sua parcela de alta e de baixa indução, este método foi proposto por Landgraf 

(LANDGRAF et al., 1999). Este método consiste da utilização do ponto de 

indução da permeabilidade máxima (Bmax) para separar a área da histerese em 

duas regiões.  

a) Regiões de alta indução, que consiste das áreas acima de |Bmax| até 

|Bmáx|. 

b) Região de baixa indução é a que se encontra entre os valores de |Bmax|. 

 

Figura 9: Esquema de subdivisão de perdas, área em verde representa a perda de alta indução 

enquanto a área em amarelo representa a perda de baixa indução. Fonte: FUKUHARA (2010). 
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 Este método de subdivisão visa separar os mecanismos de dissipação de 

energia, a movimentação de paredes e a aniquilação e nucleação de domínios 

magnéticos, levando em conta que as perdas de alta indução estão relacionadas 

com a nucleação e aniquilação e a movimentação de paredes de 90°, enquanto 

as perdas de baixa estão vinculadas à movimentação das paredes de 

180°(FUKUHARA, 2010). A subdivisão de perdas serve para que, dividindo a 

curva de histerese, seja possível analisar cada etapa de magnetização 

separadamente, observando onde se concentram as perdas e como a 

permeabilidade se comporta em cada região. 

 O autor, desta tese apresentada aqui, propõe outro método de subdivisão 

de perdas, separando as mesmas por quadrantes. Dividindo a perda histerética 

em parcelas vinculadas a cada quadrante, permite ao observador discutir a 

magnetização tendo em foco o campo coercivo e a remanência, em especial a 

energia necessária para desmagnetizar o material e magnetizar para o estado de 

saturação.  

 

2.5. Aços elétricos 

 

Aços elétricos são utilizados para aplicações em fins elétricos, eles 

possuem uma composição química bastante particular devido ao seu foco 

específico. Em geral, essa classe de aços possui baixo teor de carbono quando 

comparados com aços convencionais e elevado teor de silício e alumínio. Nos 

aços, a fase magnética presente é a ferrita, por isso é necessário que o teor de 

carbono seja baixo, visto que é desejado que haja apenas fases ferromagnéticas. 

Um exemplo do efeito do carbono no ferro é a formação de precipitados não 

magnéticos como a grafita, esses precipitados possuem efeito deletério nas 

propriedades magnéticas dos aços elétricos, pois agem como uma estrutura não 

ferromagnética dentro da matriz, reduzindo a permeabilidade do material.  

O carbono também possui efeito deletério mesmo quando em solução 

sólida (LITTMANN, 1972), por isso é necessário que se tenha cuidados adicionais 

para que não haja absorção de carbono pela atmosfera em tratamentos térmicos 
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realizados a elevadas temperaturas e para que não ocorra o envelhecimento 

magnético.  

O envelhecimento magnético como descrito em (LESLIE; STEVENS, 1964) 

consiste na formação de precipitado não magnético fino dentro do material 

durante tratamentos térmicos, esse particulado serve como inúmeros pontos de 

ancoramento para domínios magnéticos durante o processo de magnetização 

como observado em (MARRA; LANDGRAF; BUONO, 2008). Este processo de 

ancoramento magnético consiste no fato de que defeitos, precipitados e fases não 

magnéticas no reticulado cristalino servem como barreiras na movimentação de 

paredes de domínios. Essas barreiras aumentam as perdas do material e pioram 

as propriedades magnéticas do mesmo, como mostrado pela figura abaixo. 

 

Figura 10: Comparação do valor de campo coercivo (Hc) após envelhecimento magnético. Fonte: 

adaptado de LESLIE; STEVENS (1964). 

O silício é, por sua vez, o elemento de liga mais importante para melhorar 

as propriedades nos aços elétricos, sua presença em aços está intrinsicamente 

atrelada às propriedades magnéticas do mesmo. O silício entra na matriz ferrítica 

como elemento substitucional, aumentando a resistividade e diminuindo as 
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perdas, (LITTMANN, 1972) como descrito pela Erro! Fonte de referência não 

encontrada..  

 

 

Figura 11: Efeito do teor de silício nas propriedades magnéticas. Fonte: adaptado de LITTMANN 

(1972). 

 Em relação às propriedades magnéticas de aços elétricos, dois fatores 

importantes são a textura cristalográfica e o tamanho de grão. A importância 

desses fatores é devido ao fato de eles poderem ser condicionados ao longo da 

conformação do material e possuem efeito direto nas propriedades magnéticas do 

produto final. 

Aços elétricos possuem em sua estrutura atômica a família de direções 

<100>, ou seja, os vértices do cubo como sendo as direções de fácil 

magnetização. Tendo isso em mente, quando o material é magnetizado nestas 

direções, este apresenta maior permeabilidade e consequentemente maior 

indução, conforme ilustrado abaixo pela Erro! Fonte de referência não 

encontrada.. A direção <100> consiste na direção com maior densidade atômica 

para aços elétricos, no caso de outros materiais magnéticos com outras estruturas 

de células unitárias como o níquel, a direção <111> é a direção fácil. Tendo em 

vista a presença de direções fáceis de magnetização nos aços elétricos é possível 

entender como o condicionamento de uma textura cristalográfica favorável a 

essas direções pode melhorar as propriedades magnéticas.  
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Figura 12: Esquema da variação da curva de magnetização com a variação da direção do campo 

para o ferro. Fonte: LANDGRAF (2007). 

Outro parâmetro a ser considerado é o tamanho de grão, este quando 

aumentado resulta na queda das perdas histeréticas, isso ocorre devido ao fato 

de que com um maior tamanho de grão a área de parede de domínio magnético 

será menor proporcionalmente ao volume total do grão, diminuindo a energia 

dissipada. Por outro lado, as perdas anômalas observadas tendem a aumentar 

com o aumento do tamanho de grão, o que resulta em um aumento das perdas 

totais em contrapartida com a redução das perdas histeréticas. Tendo isso em 

mente, observa-se que existe um tamanho de grão ideal, conforme observado 

abaixo o valor se encontra na faixa de 50-150m conforme ilustrado por (DE 

CAMPOS; TEIXEIRA; LANDGRAF, 2006). 

. 
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Figura 13: Variação das parcelas de perda com o tamanho de grão. Fonte: DE CAMPOS; 

TEIXEIRA; LANDGRAF ( 2006) 

Os aços elétricos são divididos em duas famílias de aços de acordo com 

sua textura cristalina, os de grão orientado (GO) e os de grão não orientado 

(NGO). Os aços GO apresentam forte orientação Goss {011} <100> e tamanho de 

grão elevado, ambos resultantes do processo de crescimento de grão seletivo, 

isso proporciona que estes aços tenham perdas menores e maior permeabilidade 

magnética (LANDGRAF, [s.d.]). No entanto, esses aços apresentam custo 

elevado de fabricação e seu uso é bastante específico devido as suas 

propriedades magnéticas serem anisotrópicas (LITTMANN, 1982).  

Os aços NGO por sua vez compreendem a maioria dos aços elétricos 

presentes no mercado e estão presentes em praticamente todas as aplicações 

elétricas que utilizam deste tipo de propriedades magnéticas. Em relação ao 

preço, aços elétricos NGO possuem baixo custo de produção, isto, por outro lado, 

resulta neles sofrerem concorrência com aços de baixo teor de carbono como o 

1006. (LANDGRAF, 2007) Isso ocorre principalmente em aplicações que não 

necessitam de propriedades magnéticas consideráveis principalmente em 

motores de baixa eficiência.  
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Figura 14: Gráfico das parcelas de perdas para diversos materiais. Fonte: LANDGRAF (2007). 

 Aços elétricos possuem propriedades mecânicas consideravelmente 

baixas, segundo o catálogo da Aperam (APERAM, 2015) entre 300-350 MPa de 

limite de escoamento para um aço GNO, isso se dá devido ao baixo teor de 

carbono. Com isso, o material apresenta um comportamento dúctil, baixo limite de 

escoamento e elevado alongamento. Isso resulta em diminuição na vida útil do 

equipamento que irá conformar essas chapas e em maiores dificuldades no 

próprio processo de conformação.  

 

2.6. Laminação 

 

 Aços elétricos, em geral, são trabalhados em chapas finas devido à 

variação de propriedade magnética com a espessura, para a obtenção de chapas 

finas o processo de conformação mais utilizado é o de laminação. Este processo 

pode ser simplificado pelo fluxograma abaixo da Erro! Fonte de referência não 

encontrada..  
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Figura 15: Fluxograma simplificado de um processo de laminação para um aço elétrico. Fonte: O 

autor. 

A laminação consiste da redução a espessura de chapas metálicas 

bobinadas conforme elas passam entre dois cilindros. Este processo é muito 

importante, visto que as chapas de aço produzidas por uma usina siderúrgica 

apresentam espessura elevada, cerca de 2 mm, o que impossibilita sua aplicação. 

 É importante ter conhecimento do processo de laminação como um todo, 

pois seus parâmetros irão resultar em modificações nas propriedades do produto 

final, como ilustrado pela Erro! Fonte de referência não encontrada.. Nela é 

possível observar o efeito da porcentagem de redução da espessura devido a 

laminação a frio nas propriedades magnéticas do produto após o recozimento 

(LEE; ORIGEL; BHATTACHARYA, 1989). 

 

Figura 16: Efeito da redução a frio nas propriedades magnéticas após recozimento. Fonte: 

adaptado de LEE; ORIGEL; BHATTACHARYA (1989). 

 A Erro! Fonte de referência não encontrada., por sua vez, mostra o 

efeito da deformação na borda de corte nas perdas totais onde se pode ver que 

para chapas de largura mais estreita este efeito é mais acentuado conforme 

ilustrado por (TENYENHUIS; GIRGIS, 2000). É interessante observar também o 

efeito do tipo de corte nas perdas do material como um todo, como está ilustrado 
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em (EMURA et al., 2003). Outro fator a ser considerado é a atmosfera de 

recozimento que pode influenciar no desenvolvimento de uma textura 

predominante (WALTER; DUNN, 1960) (IBARRONDO; DEGAUQUE, 1999). Por 

esses motivos, além de ter um conhecimento do material é importante estudar o 

processo como um todo, para entender melhor como o material se comportará 

durante a conformação e como produto final. 

 

 Figura 17: Efeito do corte da chapa no aumento das perdas. Fonte: adaptado de 

TENYENHUIS; GIRGIS (2000). 

 

2.7. Efeito da deformação 

 

As propriedades magnéticas são sensíveis à deformação, conforme ilustrado 

em (ELOOT et al., 1996), sendo a deformação responsável pela piora nas 

propriedades magnéticas do material. Neste trabalho, define-se estrutura de 

deformação como sendo o estado como as discordâncias se distribuem no 

material, junto com sua densidade. Observa-se que ao aplicar uma leve 

deformação, cerca de 0,5% conforme visto em (CASTRO; DE CAMPOS; 

LANDGRAF, 2006) e (HOU; LEE, 1994), o material apresenta piora significativa 

em suas propriedades. Como mostrado também por (LANDGRAF et al., 2000), 

onde se verifica o aumento das perdas e a diminuição do B50 com a deformação. 
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Figura 18: Efeito da deformação no valor de B50 e perda total. Fonte: adaptado de LANDGRAF et 

al. ( 2000). 

 Considerando o material deformado, no caso dos aços elétricos que 

possuem elevada energia de defeito de empilhamento, a distribuição de 

discordâncias se dará de forma aleatória ao longo do material. Neste caso, dois 

efeitos estão presentes, a densidade de discordâncias no interior do material 

(YAEGASHI, 2008) e as tensões residuais internas sendo que, de acordo com a 

literatura, a última dificulta a movimentação de domínios (HUBERT et al., 1998). 

Em relação à histerese verifica-se que a deformação plástica irá resultar em um 

aumento do valor de Hc como ilustrado por (QURESHI; CHAUDHARY, 1970). 

 

Figura 19: Efeito da densidade de discordâncias no aumento do valor de Hc. Fonte:  adaptado de 

QURESHI; CHAUDHARY ( 1970). 
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 O efeito das tensões residuais está ilustrado pelo trabalho de (SABLIK et 

al., 2006), onde ele ilustra que conforme as tensões residuais aumentam, 

aumenta também a perda total no material. O mesmo trabalho associa a elevação 

das perdas ao acréscimo da energia necessária para a movimentação das 

paredes dos domínios magnéticos, devido ao fato das regiões com tensão agirem 

como pontos de ancoramento para as paredes dos domínios magnéticos. 

 

Figura 20: Efeito da tensão residual nas perdas. Fonte: adaptado de SABLIK et al.( 2006). 

 Em ralação às perdas, verificam-se dois comportamentos distintos, a 

redução das perdas anômalas e o aumento da perda histerética, conforme 

ilustrado em (FUKUHARA et al., 2009). Como mencionado, a parcela de perda 

parasita independe da deformação; no entanto, pode-se observar o aumento da 

resistividade devido à quantidade de defeitos cristalinos na forma de lacunas. 

Esse aumento da resistividade por sua vez irá aumentar à parcela das perdas 

parasitas do material. 
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Figura 21: Efeito da deformação nas parcelas de perda. Fonte: adaptado de LANDGRAF; EMURA, 

(2002). 

 Um efeito que se observa conforme o material apresenta leve deformação, 

a parcela das perdas referentes à perda anômala cai drasticamente e essa 

parcela perde sensibilidade com a freqüência, como ilustrado abaixo. 

 

Figura 22: Variação da perda anômala com a frequência para diversos graus de deformação. 

Fonte: RODRIGUES-JR et al. (2012). 
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Outro detalhe do efeito da deformação é o fato de quando o material sofre 

deformação, ocorre uma variação gradual na histerese do mesmo. Este apresenta 

um perfil mais “deitado”(MAKAR; TANNER, 1998) na sua histerese, caracterizada 

pela redução de permeabilidade magnética e aumento de Hc com redução de Br. 

Pela figura abaixo é possível observar que conforme se aumenta a deformação 

no material, aumenta esta distorção da histerese (PIOTROWSKI et al., 2009). 

Essa distorção na histerese resulta também em um aumento de área e, 

consequentemente, uma queda no rendimento energético do material e aumento 

das perdas. 

 

Figura 23: Efeito da deformação no formato da histerese magnética. Fonte: PIOTROWSKI et al., 

(2009) 

 O aumento da perda histerética com a deformação já foi devidamente 

estudado por (RODRIGUES-JR et al., 2012),  
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Figura 24: Aumento da perda histerética com a raiz quadrada da deformação. Fonte: adaptado de 
RODRIGUES-JR et al. ( 2012). 

 

2.8. Recuperação 

 

O processo de recuperação é definido pela modificação da estrutura de 

deformação do material com a utilização de tratamentos térmicos, sem que haja 

migração de contornos de alto ângulo, contornos que separam regiões acima de 

15° de diferença de orientação. Este processo está intrinsecamente associado 

com o aumento da mobilidade das discordâncias, oriundas de deformações 

prévias, por isso, ele também está vinculado com a energia de defeito de 

empilhamento (EDE).  

A EDE é a energia associada à tendência das discordâncias do material a 

se separar em discordâncias parciais, gerando defeitos de empilhamento. O 

problema está presente no fato de discordâncias parciais possuírem dificuldade 

em movimentar-se entre planos de escorregamento, debilitando sua mobilidade. 

Tendo em vista isso, metais com elevada EDE como o alumínio e o ferro 

possuem maior tendência para que ocorra recuperação durante tratamentos 

térmicos além de apresentarem suas discordâncias mais livremente dispersas 

(ASSOCIATION, [s.d.])(HULL; BACON, 2011). 
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Recuperação e recristalização são dois processos distintos, no entanto 

durante a recristalização poderemos ter a recuperação ocorrendo 

simultaneamente. Principalmente durante o período de incubação da 

recristalização a recuperação prevalece, pois esse processo não possui período 

de incubação (STÜWE; PADILHA; SICILIANO-JR, 2002). Tendo isso em vista, 

percebemos o efeito da recuperação mesmo para tempos curtos, menos de um 

minuto (MARTÍNEZ-DE-GUERENU; ARIZTI; GUTIÉRREZ, 2004), como ilustrado 

pela Figura 25. 

 

Figura 25: Variação do campo coercivo com a recuperação. Fonte: adaptado de MARTÍNEZ-DE-
GUERENU; ARIZTI; GUTIÉRREZ ( 2004). 

Esta Figura mostra como conforme o tratamento de recuperação progride, 

o campo coercivo tende a ficar mais baixo, em especial o gráfico revela uma 

razão logarítmica na variação do campo coercivo recuperado em relação ao do 

seu estado deformado. 

A recuperação pode ser dividida em duas categorias, recuperação estática 

e recuperação dinâmica. A recuperação estática consiste na recuperação 

ocorrendo sem que haja deformação simultaneamente ao tratamento térmico. A 

recuperação dinâmica ocorre simultaneamente com a aplicação destes esforços 

no material, a recuperação dinâmica irá atuar removendo parte do encruamento 

do material, apresentando assim deformações maiores (TALAMANTES-SILVA et 

al., 2009) conforme a temperatura é elevada, conforme ilustra a figura abaixo.  
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Figura 26: Efeito da temperatura na recuperação dinâmica. Fonte: adaptado de TALAMANTES-
SILVA et al. (2009). 

O processo de recuperação irá dissipar a energia que foi absorvida durante 

o processo de deformação. Essa dissipação ocorre pela movimentação de 

discordâncias para posições mais favoráveis, onde campos de tensão e 

compressão se sobrepõem e pela aniquilação de discordâncias de sinais opostos. 

Conforme a energia do sistema é elevada, aumenta-se também a mobilidade das 

discordâncias possibilitando assim que estes dois mecanismos ocorram. O 

aumento da temperatura irá resultar, então, em um processo de recuperação mais 

intenso, tanto em cinética como em parcela recuperada. 

 

2.9. Parcela Recuperada 

 

Um método de calcular o efeito da recuperação é pelo cálculo da fração 

recuperada, ela fornece a variação porcentual de uma propriedade específica 

quando comparada com o estado deformado e livre de deformação. 

Classicamente, o que se observa é que conforme aumentamos a temperatura, 

obtemos uma variação cada vez mais rápida e intensa da parcela recuperada 

com um patamar menor, cada vez tendendo mais à propriedade do material livre 

de deformação, conforme ilustrado pela figura abaixo. 
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Figura 27: Efeito da temperatura e tempo na fração não recuperada. Fonte: adaptado de 

MICHALAK; PAXTON (1961). 

Vale a pena ressaltar que não existe um consenso forte na literatura de 

como se deve calcular essa fração recuperada. O método que foi adotado neste 

trabalho para calcular a fração recuperada é o dado abaixo: 

𝑅 = 
𝑃𝑑𝑒𝑓 − 𝑃(𝑡,𝑇)

𝑃𝑑𝑒𝑓 − 𝑃𝑟𝑒𝑥
                                   (29) 

Onde, R é a fração recuperada, P é a propriedade analisada, Pdef é a 

propriedade do material deformado, Prex é a propriedade do material recristalizado 

e P(t,T) é a propriedade do material em determinado tempo (t) e temperatura de 

tratamento (T). Essa equação é válida tanto para propriedades crescentes como 

decrescentes, no entanto este método merece algumas críticas. A primeira é que 

ela depende do valor do material recristalizado ao invés do material livre de 

deformação, isso leva a uma variação da parcela recuperada, pois após a 

recristalização teremos mudança no tamanho de grão e na textura do material. A 

segunda é que ela depende da propriedade em seu estado deformado, isso gera 

problemas, pois quando comparamos diferentes deformações, mesmas frações 

recuperadas não correspondem necessariamente ao mesmo estado recuperado.  

Um exemplo simples disto é imaginar a variação de limite de escoamento 

que dois materiais com 50% de recuperação tiveram sendo que um passou por 

40% de deformação e o outro 2%. Finalmente, a última crítica é o fato de que não 

existe uma propriedade padrão para o cálculo e dependendo da propriedade 
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utilizada obtêm-se variações significativas. Isso permanece mesmo para 

propriedades correlacionadas como dureza e limite de escoamento, ou perdas 

totais e campo coercivo. Essas críticas servem para ilustrar a dificuldade de 

comparação entre medidas realizadas e a necessidade futura de um modelo mais 

conciso que não seja tão arbitrário. 

Voltando a parte de energia, pode-se ver que a redução do encruamento 

resultará em uma desaceleração do processo de recristalização devido à 

diminuição do “driving force”, como ilustrado pela Figura 28. 

Esta figura revela o descolamento da curva de recristalização prática, como 

mostrado pelo trabalho de (OYARZÁBAL; MARTÍNEZ-DE-GUERENU; 

GUTIÉRREZ, 2008) (PRICE, 1989), definida pelos pontos vermelhos, da curva 

teórica calculada a partir do modelo de Johnson, Mehl, Avrami e Kolmogorov 

(JMAK)(AVRAMOV, 2007) de recristalização. Isso irá modificar como o material 

se comporta durante a recristalização, onde regiões mais recuperadas perdem 

potencial energético para recristalizar, conforme ilustrado pela Erro! Fonte de 

referência não encontrada.. Nela pode-se ver que para o material recuperado 

serão necessários tempos maiores para que possa ser atingido o mesmo grau de 

recristalização. 

 

Figura 28: Efeito da recuperação na recristalização ilustrado pelo descolamento da curva do 

modelo JMAK. Fonte: adaptado de OYARZÁBAL; MARTÍNEZ-DE-GUERENU; GUTIÉRREZ 

(2008). 
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Em relação à parcela recuperada das propriedades magnéticas, observa-

se uma resposta rápida e análoga ao comportamento das propriedades 

mecânicas quando observamos perdas totais. Observa-se um crescimento rápido 

da fração recuperada, que depois se mantém constante, independentemente da 

temperatura, chegando, assim, a um patamar. Esse crescimento ocorre mais 

rápido quanto maior for a temperatura de tratamento térmico, e o patamar 

encontra-se mais elevado com o aumento da temperatura. 

Segundo trabalho de Landgraf (LANDGRAF; EMURA, 2002), em amostras 

deformadas até 8% e recozidas a 700°C por 1 hora, verifica-se que a perda 

anômala após tratamento térmico de recuperação continua desprezível 

acompanhada com uma redução dos valores de perda histerética. 

 

Figura 29: Ilustração da variação das parcelas de perdas após recuperação. Fonte: 

adaptado de LANDGRAF; EMURA  (2002). 

Observando o efeito da recuperação, observa-se também a diminuição do 

valor de campo coercivo e o aumento do valor de B50 (LANDGRAF; EMURA, 

2002) e Br (MARTÍNEZ-DE-GUERENU; GURRUCHAGA; ARIZTI, 2007), isso será 

um dos efeitos que resultam na redução da perda histerética. 
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Figura 30: Efeito da recuperação no valor de Br e Hc.. Fonte: adaptado de  MARTÍNEZ-DE-

GUERENU; GURRUCHAGA; ARIZTI (2007). 

 Em conjunto a isso, vemos que conforme o material é submetido a 

tratamento de recuperação, vemos um aumento da permeabilidade magnética, 

observada pelo “endireitamento” da curva de histerese do material (MARTÍNEZ-

DE-GUERENU et al., 2005). Pela histerese é possível observar também a 

diminuição de Hc e o aumento no valor de Br. 

 

Figura 31; Efeito da recuperação no formato da histerese magnética. Fonte: adaptado de 
MARTÍNEZ-DE-GUERENU et al. (2005). 



56 
 

Em trabalho publicado por Nishikawa e Rodrigues Junior (RODRIGUES-

JUNIOR et al., 2014) foi calculado a parcela recuperada utilizando apenas as 

propriedades do material em seu estado deformado, usando a razão entre 

propriedade medida em determinada temperatura e tempo e a propriedade 

medida no estado deformado, para as quais foi possível observar o seguinte 

comportamento como ilustrado abaixo. A variação mencionada é a parcela 

recuperada, e os valores R são os valores de parcela recuperada, calculada 

utilizando perda total, e R’ utiliza os valores calculados em base do limite de 

escoamento. 

 

Figura 32: Parcela recuperada da perda total (R) e limite de escoamento (R') para material com 
3% de deformação. Fonte: adaptado de RODRIGUES-JUNIOR et al. (2014). 
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Figura 33: Parcela recuperada da perda total (R) e limite de escoamento (R') para material com 
6% de deformação. Fonte: adaptado de RODRIGUES-JUNIOR et al. (2014). 

 

Este método de análise de parcela recuperada é usado devido à facilidade 

de obtenção dos dados comparativos sem que haja necessidade de tratamentos 

térmicos posteriores. No entanto, observam-se alguns problemas com o mesmo. 

Primeiramente, não é possível chegar ao valor de 100% recuperado, visto que a 

propriedade medida terá de possuir valores muito próximos de zero, o que é 

impossível. 

  

2.10. Difração de Elétrons Retroespalhados e Formação de Subgrão 

 

A recuperação pode ser separada em cinco etapas (HUMPHREYS; 

MATHERLY, 2004) (HANSEN, 1990), ilustradas pela Erro! Fonte de referência 

não encontrada.. Nela, podemos ver que o material encontra-se originalmente 

em um estado deformado com emaranhado de discordâncias, oriundo de 

intersecções de diversos planos de escorregamento no material. Em seguida, ao 

introduzirmos energia às discordâncias pela introdução de calor é possível 
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visualizar a formação de células, com contornos ricos em discordâncias e núcleos 

mais pobres.  

 

Figura 34: Esquema da evolução do processo de recuperação. Fonte: adaptado de HUMPHREYS; 
MATHERLY ( 2004). 

Em seguida temos a aniquilação de discordâncias dentro das células, essa 

aniquilação se dá pelo encontro de discordâncias de sinais opostos ou pela 

absorção das discordâncias pelos contornos de célula. Ocorre então a formação 

de subgrãos com contornos bem definidos, e finalmente temos o crescimento de 

subgrão, onde alguns subgrãos crescem englobando outros. Esse crescimento 

pode ser por rotação de subgrão ou por movimentação de contorno de subgrão. A 

separação entre célula e subgrão é uma questão puramente arbitrária, pois se 

define célula como tendo contornos opacos, e subgrão como tendo contorno bem 

definido, como mencionado anteriormente.  

Em relação à origem da estrutura celular/de subgrão, o que podemos ver é 

que, originalmente, o material parte de uma estrutura com heterogeneidade de 

deformação. Isso ocorre devido ao fato do material deformar com diversos planos 

de escorregamento e utilizando de rotação dos grãos para facilitar a acomodação 

da deformação sofrida. Duas teorias prevalecem nessa área: uma sugere a 

formação de células ao redor de regiões com maior dificuldade de deformação 

(KOCKS; HASEGAWA; SCATTERGOOD, 1980) e a outra, parte de uma ideia 

mais probabilística, onde a distribuição gaussiana da quantidade de discordâncias 

em cada plano de escorregamento resulta na formação de células (PANTLEON; 

HANSEN, 2001).  

 Um método de observação e análise bastante utilizado para a visualização 

dessas estruturas é pela difração de elétrons retroespalhados (EBSD). Esta 

análise é obtida utilizando microscópio eletrônico de varredura com uma amostra 

inclinada em 70°. O método consiste da obtenção das linhas de Kikuchi 
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(MAITLAND; SITZMAN, [s.d.]) do material e comparar com um padrão para definir 

regiões de orientação cristalina diferentes no material. Com isso, podem-se 

observar também as pequenas variações em orientação cristalográfica presentes 

nos subgrãos, junto com o tamanho dos mesmos. O trabalho recente sobre 

recuperação em molibdênio (PRIMIG et al., 2012) revela exatamente isso, na 

imagem abaixo, as linhas pretas representam contornos de alto ângulo ou de 

grão, enquanto as linhas cinza representam contornos de baixo ângulo ou de 

subgrão.  

.  

Figura 35: EBSD mostrando regiões com contornos de alto e baixo ângulo. Fonte:  

PRIMIG et al. (2012). 

 Em sua tese de mestrado (LUIZ; JUNIOR, 2010), Rodrigues-Junior propôs 

uma equação a partir do modelamento de Steinmetz (STEINMETZ, 1983) e 

Mager (MAGER, 1952) relacionando tamanho de grão e propriedade magnética. 

Nesta tese, o autor obteve diferentes tamanhos de grão para amostras 

recristalizadas e que sofreram crescimento de grão. Esta equação é desenvolvida 

em (RODRIGUES et al., 2011), onde os autores chegam à seguinte equação que 

correlaciona tamanho de grão (TG), perda histerética e indução máxima. 



60 
 

𝑃ℎ = 96 . 𝐵𝑚á𝑥
2 + 

3244 .  𝐵𝑚á𝑥
1.4

𝑇𝐺
                       (30) 

 Essa equação mostrou uma boa correlação entre essas duas propriedades, 

tendo em vista essa curva, o trabalho pretende estudar se medindo tamanho de 

subgrão, pelo EBSD, é possível chegar à mesma curva, ou não. Sabe-se pelos 

resultados que o tamanho de grão não varia no material durante a recuperação, 

no entanto existe variação da perda histerética. Também se abre a possibilidade 

de estudar se as propriedades mecânicas, em especial Hall-Petch irá manter-se, 

se for trocado tamanho de grão com subgrão. Segundo Kozlov (KOZLOV et al., 

2004), o limite de escoamento será dado pela soma da tensão necessária para a 

emissão de discordâncias (KUHLMANN-WILSDORF, 2001), da tensão interna do 

material (MUGHRABI, 1983), a tensão reversa agindo na fonte das discordâncias 

(KOZLOV et al., 2001) e a contribuição das discordâncias intragranulares 

(KOZLOV et al., 2001). Mesmo tendo este equacionamento, pouca literatura é 

desenvolvida em cima desse tema, para aprofundar neste equacionamento é 

necessário medir para estruturas com células de tamanhos diferentes. Para isso a 

análise por EBSD é vital, podendo correlacionar o tamanho de subgrão com as 

propriedades magnéticas e mecânicas do material.  
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3. MATERIAS E MÉTODOS 

3.1. Matéria Prima Utilizada 

 

Os materiais utilizados neste trabalho realizado foram duas bobinas de aço 

elétrico, cedidas pela empresa Brasmetal Waelzholz, que sofreram reduções na 

laminação de acabamento de 5 e 10%, apresentando 0,58 e 0,6mm de espessura 

respectivamente. Em relação à deformação, sabe-se que a espessura inicial (e0) 

antes dessa última etapa de laminação foi de 0.62mm. Utilizando a fórmula para 

cálculo de deformação (): 

𝜀 = ln (
𝑒

𝑒0
)                                 (32) 

A deformação real encontrada no material foi de 0,03 e 0,06 

respectivamente. A composição química em massa fornecida segue na tabela 

abaixo, além disso, o material apresenta resistividade 27,7µ. cm e densidade de 

7780 Kg/cm³. 

Tabela 1: Composição química do aço analisado 

C Mn P S Si Al Cu Cr Ni 

0, 

0028 
0,51 0, 034 

0, 

0048 
0, 773 0, 255 0, 007 0, 021 0, 003 

Fonte: o autor. 

 

3.2. Preparação dos Corpos de Prova 

 

O material foi separado em dois tipos de corpos de prova; um para medir as 

propriedades magnéticas, e outro, para a medição das propriedades mecânicas. 

Os corpos de prova para ensaio magnético foram cortados de modo a gerarem 

doze chapas de 30 cm de comprimento por 3 cm de largura, conforme ilustrado 

pela Figura 36. Foram preparadas grupos de 12 chapas para cada temperatura e 

tempo analisados, 
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Figura 36: Esquema dos corpos de prova para caracterização magnética. Fonte: O autor. 

Os corpos de prova de ensaios mecânicos, por outro lado, foram 

estampados na empresa Brasmetal Waelzholz formando três corpos de prova 

para os quais atenderam o critério de forma para ensaio de tração como mostrado 

pela Figura 37. O corte das chapas para caracterização magnética foi realizado 

no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), utilizando de guilhotina com controle 

manual de corte e de posicionamento. Após isso, foi utilizada uma lixadeira para 

remoção da região deformada na borda, que é gerada devido à estampagem. 

As figuras revelam as dimensões utilizadas junto com o posicionamento de 

cada corpo de prova em relação à bobina de origem. Temos descrito a direção de 

laminação da chapa (DL), a direção transversal em relação à laminação (DT) e a 

direção normal à superfície da chapa (DN). 

 

Figura 37: Esquema dos corpos de prova de ensaio de tração. Fonte: O autor 
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3.3. Tratamento Térmico 

 

 Em seguida, foram realizados tratamentos térmicos nas amostras, 

conforme ilustrados pela tabela abaixo. A escolha de temperaturas e tempos foi 

determinada para obter a região de maior variação de propriedades pela curva de 

recuperação, entre 0 e 100 minutos, conforme exibida no trabalho de  

(MICHALAK; PAXTON, 1961). 

Tabela 2: Distribuição dos tratamentos térmicos realizados. 

 Temperatura (°C)   

Tempo (Minutos) 300°C 400°C 500°C 600°C 700°C 

30 x X X x x 

60 x X X x x 

90 x X X X x 

Fonte: o autor 

 

Figura 38: Esquema da curva de recuperação. Fonte: adaptado de MICHALAK; PAXTON (1961).
  

 Definidas as temperaturas e os tempos adequados, os tratamentos 

térmicos foram realizados na empresa Brasmetal utilizando de fornos pré-

aquecidos para as temperaturas desejadas, com atmosfera inerte de nitrogênio, 

para evitar o contato com oxigênio e carbono da atmosfera. As amostras tratadas 

à mesma temperatura foram inicialmente colocadas simultaneamente e retiradas 

uma a uma no tempo desejado. Após sua retirada cada amostra foi resfriada ao ar 

até temperatura ambiente. 
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Foi escolhido o tratamento a 700°C para que seja possível comparar as 

propriedades do material recuperado com o recristalizado, conforme explicado no 

cálculo da fração recuperada. 

 

3.4. Metalografia e Medição do Tamanho de Grão 

 

Tendo em mãos as amostras tratadas nas temperaturas definidas, foi 

realizada a metalografia para observação da microestrutura do material. Das 

quais foram retiradas partes, que em seguida foram embutidas em baquelite, 

lixadas e polidas. O lixamento deu-se utilizando lixas de água, e o polimento 

utilizou de pasta de diamante até a granulometria de 1m. Tendo uma amostra 

polida em mãos, elas foram então atacadas com Nital 5% de modo a que os 

contornos de grão fossem revelados.  

Além disso, vale ressaltar que as amostras que foram levadas no 

microscópio de varredura para obtenção das imagens de EBSD foram preparadas 

com etapa adicional em sílica coloidal com 0,5 micron. 

Para a determinação do tamanho de grão foi utilizado o método do 

intercepto, no qual obtida uma região aleatória do material, traça-se um círculo. 

Sabendo o perímetro deste círculo e o número de interceptos entre o círculo e os 

contornos de grão pode-se obter o tamanho de grão médio de cada foto. 

 

3.5. Ensaio de Tração 

 

Após o tratamento térmico dos corpos de prova, foram realizados os 

ensaios de tração nos corpos de prova utilizando uma máquina Zwick pertencente 

à Brasmetal Waelzholz. O equipamento operou com avanço das garras constante 

de 3mm/min, o que equivale a uma taxa de deformação de 3,33x10-4s-1. Deste 

ensaio foram obtidos valores das curvas de tensão-deformação, limite de 

escoamento, limite de ruptura, razão elástica e as energias associadas à 
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tenacidade e resiliência.  Para o cálculo da tenacidade e resiliência foram 

calculadas a área abaixo da curva de tensão para os respectivos casos. 

 

3.6. Ensaio em Quadro de Epstein 

 

Os corpos de prova para caracterização magnética foram levados para o 

Laboratório de Materiais Magnéticos e Metalurgia do Pó no IPT. A caracterização 

magnética deu-se por ensaios realizados no quadro de Epstein. O equipamento 

consiste de um conjunto de solenoides, cada um composto por duas bobinas 

construídas de modo a fechar um circuito magnético fechado. 

 Os corpos de prova, compostos de 12 chapas, são posicionados dentro 

destes solenoides de modo uniforme, com mesma quantidade de chapas por 

solenoide. As bobinas externas são ligadas em série e são alimentadas por um 

gerador de corrente de modo a fornecer um campo externo nas chapas. As 

bobinas internas, por sua vez, servem para a medição da indução magnética do 

material decorrente desse campo externo aplicado. 

 Para este ensaio foram realizadas induções máximas de 1T e 1,5T e 

frequências de 25, 50, 60, 75, 100, 125, 150 e 175Hz. Para o ensaio quase-

estático para a obtenção da perda histerética foi utilizado frequência de 

magnetização de 5mHz. Estes ensaios nos fornecem as perdas totais e as curvas 

de histerese. O ensaio realizado na configuração quase estática nos fornece os 

valores de campo coercivo (Hc), remanência (Br) e permeabilidade máxima (max), 

junto com valor de indução de permeabilidade máxima (Bmax). O equipamento 

também realiza a curva de magnetização do material para o qual é possível obter 

os valores de B50. 

 

3.7. EBSD 

 

As imagens obtidas pelo EBSD foram realizadas em parte na Universidade 

de Gante e na Universidade de São Paulo. O intuito dessas imagens é observar a 
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variação na estrutura de deformação, em especial, analisar a variação no 

tamanho de subgrão e observar como a textura se modifica ao longo dos 

tratamentos. 

Foram obtidas imagens das amostras tratadas a 300, 400, 500 e 600°C por 

90 minutos para redução de 10%. As imagens foram obtidas no microscópio 

Quanta, do laboratório de ciências de materiais da universidade de Gante, com 

stepsize de 60nm e foram observadas na longitudinal, parte das medidas também 

foram realizadas no microscópio de varredura, localizado no departamento de 

Engenharia Metalúrgica e de Materiais. 

. 

3.8. Cálculo da Parcela Recuperada 

 

Tendo os valores absolutos das propriedades em mãos, foi utilizado do 

valor das propriedades do material deformado e recristalizado para o cálculo da 

fração recuperada. Para a obtenção da propriedade no estado recristalizado 

foram preparados três conjuntos de amostras tratados a 700°C, cada um com 

tempo diferente, 30, 60 e 90 minutos. Tendo essas amostras, foi realizada 

caracterização metalográfica para verificar se houve ou não recristalização 

completa do material para todas as amostras. Para as amostras tratadas a 700°C 

30 e 60 minutos verificou-se recristalização parcial na espessura da chapa, 

enquanto para as amostras tratadas por 90 minutos apresentaram recristalização 

completa. 

 

𝑅 = 
𝑃𝑑𝑒𝑓 − 𝑃(𝑡,𝑇)

𝑃𝑑𝑒𝑓 − 𝑃𝑟𝑒𝑥
                                   (29) 

  

Uma discussão interessante é o porquê de não utilizar o material antes de 

deformação no cálculo de fração recuperada. Este valor parece adequado por um 

lado, pois o material recristalizado apresentará textura e tamanho de grão 

diferentes do presente no material de origem. E como sabemos, a microestrutura 

é um dos fatores que modificam intensamente as propriedades magnéticas. No 
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entanto, temos dois motivos que nos tornam a preferir o uso dos valores do 

material recristalizado no cálculo de fração recuperada.  

O primeiro é o fato de a espessura inicial ser muito diferente da espessura 

do material deformado, como se sabe a espessura influencia muito as perdas 

parasitas, o que por sua vez influência nos valores de perda total. Tendo em vista 

isso, é importante ver que os valores de perda serão consideravelmente maiores 

no material com maior espessura. A espessura também é um fator limitante no 

quadro de Epstein, colocando um número menor de chapas, perde-se precisão na 

medida. O segundo fator é o fato de que quando se utiliza o valor do material 

recristalizado está também comparando as propriedades do material após um 

tratamento de recristalização.  

No entanto, vale ressaltar que o valor correto para esse cálculo de fração 

recuperada deveria ser utilizando um material com mesmo tamanho de grão, 

textura e espessura do material deformado. No entanto, isso é muito difícil de 

obter-se, visto que reduzir a espessura de uma chapa sem modificar a 

microestrutura e sem introduzir deformação é muito complicado, e, por outro lado, 

a partir de uma chapa de mesma espessura produzir uma microestrutura 

semelhante à do material deformado sem aplicar deformação também é muito 

complicado. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1. Metalografia 

 

Foi realizada metalografia dos corpos de prova analisados, utilizando o 

método descrito previamente, em especial para verificar se houve crescimento de 

grão e/ou recristalização do material. Como é possível ver pelas imagens abaixo, 

o material apresenta uma matriz puramente ferrítica, devido ao fato de haver 

baixo teor de carbono, o que é de se esperar. A partir das micrografias obtidas do 

material deformado, sem tratamento térmico, foi calculado o tamanho de grão do 

material. Pelo método do intercepto, o tamanho de grão medido foi de 14m. 

 

Figura 39: Aspecto microestrutural da amostra com 5% de redução sem recozimento ampliada 
500x. Fonte: O autor. 
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Figura 40: Aspecto microestrutural da amostra com 10% de redução sem recozimento ampliada 
1000x. Fonte: O autor. 

 

Figura 41: Amostra com 5% de redução tratada a 500°C por 90 minutos ampliada com 500x – 
Fonte: O autor. 
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Figura 42: amostra com 5% de redução tratada a 700°C por 30 minutos ampliada com 500x. 
Fonte: O autor. 

 

Figura 43: Amostra com 10% de redução tratada a 700°C por 60 minutos com aumento 
de 500x. Fonte: O autor. 
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Para as amostras tratadas termicamente entre 300°C e 600°C não se notou 

variação da microestrutura em relação ao estado deformado, incluindo tamanho 

de grão medido. 

Para as amostras recozidas a 700°C observou-se outro fenômeno, as 

amostras tratadas por 30 e 60 minutos apresentaram recristalização parcial. Os 

corpos de prova recozidos a 60 minutos recristalizaram apenas superficialmente, 

no entanto uma observação transversal revelou que o interior da chapa não havia 

sido plenamente recristalizado. Os corpos de prova recozidos nesta mesma 

temperatura por 90 minutos apresentaram, por outro lado, recristalização 

completa como pôde ser observado. 

 

4.2. Propriedades Magnéticas 

4.2.1. Perda Total (Pt) 

 

 Considerando os ensaios realizados, primeiramente desejamos observar 

como o material se comporta conforme são realizados os tratamentos térmicos. 

Para as amostras em frequência, temos os seguintes aspectos das curvas de 

perda total. A barra de erro dos dados não foi colocada para facilitar a 

visualização e não poluir os gráficos. Para as medidas realizadas no quadro de 

Epstein o erro máximo calculado não ultrapassa a ordem de 20J/m³. Vale a pena 

ressaltar que os valores obtidos para as amostras 700°C não apresentam 

exclusivamente recuperação e apenas as amostras tratadas a 90 minutos nesta 

temperatura apresentaram recristalização completa. 
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Tabela 3: Valores medidos para a perda total para as amostras com 5% de redução para os 
ensaios realizados com indução máxima de 1T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

 

Tabela 4: Valores medidos para perda total para as amostras com 10% de redução para os 
ensaios realizados com indução máxima de 1T. 

Pt(J/m³) - 10% 

Freq. (Hz) 
Sem 300°C 400°C 500°C 

Recozim. 30 60 90 30 60 90 30 60 90 

25 1014 971 961 939 928 835 792 692 613 607 

50 1053 1017 1016 994 975 881 843 751 665 659 

60 1070 1037 1028 1014 994 881 866 772 686 678 

75 1097 1065 1059 1040 1024 932 897 802 718 712 

100 1146 1114 1110 1090 1073 981 951 851 772 766 

125 1193 1162 1155 1139 1121 1030 1003 899 822 817 

150 1239 1212 1203 1186 1169 1080 1054 948 877 870 

175 1284 1259 1248 1234 1217 1130 1105 997 927 923 
Fon 

Pt(J/m³) - 5% 

Freq. (Hz) 
Sem 300°C 400°C 500°C 

Recozim. 30 60 90 30 60 90 30 60 90 

25 933 901 896 897 871 814 773 663 601 585 

50 984 964 951 941 921 865 827 715 653 635 

60 1001 980 974 959 942 884 847 735 673 657 

75 1030 1011 1006 992 969 918 882 768 701 685 

100 1083 1060 1056 1042 1022 968 932 821 751 735 

125 1134 1111 1107 1091 1071 1021 986 873 800 782 

150 1184 1161 1158 1141 1123 1071 1037 924 847 829 

175 1233 1210 1211 1189 1171 1124 1089 975 896 877 

Pt(J/m³) - 5% 

Freq. (Hz) 
Sem 600°C 700°C 

Recozim. 30 60 90 30 60 90 

25 933 545 535 442 433 300 190 

50 984 602 596 535 500 361 252 

60 1001 620 617 552 518 384 276 

75 1030 657 647 590 552 417 309 

100 1083 706 698 646 603 472 364 

125 1134 763 746 696 653 519 415 

150 1184 822 796 743 703 571 466 

175 1233 856 838 790 751 620 523 
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Pt(J/m³) - 10% 

Freq. (Hz) 
Sem 600°C 700°C 

Recozim. 30 60 90 30 60 90 

25 1014 560 551 507 281 218 202 

50 1053 610 604 568 335 274 266 

60 1070 626 624 580 355 294 289 

75 1097 662 653 612 386 328 320 

100 1146 710 702 662 435 373 370 

125 1193 766 749 709 481 416 417 

150 1239 825 798 754 521 460 464 

175 1284 858 840 799 567 506 509 

        Fonte: O autor 

 

Figura 44: Efeito do tempo de tratamento térmico nas perdas totais para indução de 1T e 
frequência de 25Hz. Fonte: O autor. 
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Figura 45: Efeito do tempo de tratamento térmico nas perdas totais para indução de 1T e 
frequência de 50Hz. Fonte: O autor 

 

 

Figura 46: Efeito do tempo de tratamento térmico nas perdas totais para indução de 1T e 
frequência de 60Hz. Fonte: O autor. 

100

300

500

700

900

1100

1300

0 20 40 60 80 100

P
er

d
a

 T
o

ta
l 

(J
/m

³)

Tempo (Minutos)

Indução: 1T

Frequência: 50Hz

300°C 5%

400°C 5%

500°C 5%

600°C 5%

700°C 5%

300°C

10%
400°C

10%

200

400

600

800

1000

1200

0 20 40 60 80 100

P
er

d
a 

To
ta

l (
J/

m
³)

Tempo (Minutos)

Indução: 1T

Frequência: 60Hz

300°C 5%
400/C 5%
500°C 5%
600°C 5%
700°C 5%
300°C 10%
400°C 10%
500°C 10%
600°C 10%
700°C 10%



75 
 

 

Figura 47: Efeito do tempo de tratamento térmico nas perdas totais para indução de 1T e 
frequência de 75Hz. Fonte: O autor. 

 

 

Figura 48: Efeito do tempo de tratamento térmico nas perdas totais para indução de 1T e 
frequência de 100Hz. Fonte: O autor. 
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 Figura 49: Efeito do tempo de tratamento térmico nas perdas totais para indução de 1T e 
frequência de 125Hz. Fonte: O autor. 

 

Figura 50: Efeito do tempo de tratamento térmico nas perdas totais para indução de 1T e 
frequência de 150Hz. Fonte: O autor. 
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Figura 51: Efeito do tempo de tratamento térmico nas perdas totais para indução de 1T e 
frequência de 175Hz. Fonte: O autor. 

 

4.2.2. Perda Histerética (Ph) 

 

Pelo ensaio quase-estático temos os valores de perda histerética do 

material para cada amostra tratada termicamente. 

Tabela 5: Valores obtidos para a perda histerética para os ensaios realizados 

Ph(J/m³) 

Temperat. (°C)  Sem 
Recozim. 

300°C 400°C 500°C 

Tempo (minutos) 30 60 90 30 60 90 30 60 90 

5% - 1T 854 845 828 818 795 218 666 605 545 522 

5% - 1,5T 1436 1406 1390 1375 1341 496 1251 1122 1024 1012 

10% - 1T 946 906 900 881 864 144 721 642 550 537 

10% - 1,5T 1550 1495 1495 1489 1443 335 1254 1176 1040 1033 
 

Ph(J/m³) 

Temperat. (°C)  
Sem 

Recozim. 

600°C 700°C 

Tempo 
(minutos) 

30 60 90 30 60 90 

5% - 1T 854 484 430 413 344 218 101 

5% - 1,5T 1436 935 846 833 694 496 250 

10% - 1T 946 499 447 421 200 144 123 

10% - 1,5T 1550 977 884 839 437 335 208 

Fonte: O autor 
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Figura 52: Variação da perda histerética ao longo do tratamento térmico para indução máxima de 
1T.  Fonte: O autor. 

 

Figura 53: Variação da perda histerética ao longo do tratamento térmico para indução máxima de 
1,5T. Fonte: O autor. 

 A partir dos ensaios quase-estáticos também é possível obter as 

histereses, para as quais é possível observar a mudança no comportamento da 

histerese e da permeabilidade. 
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Figura 54: Variação da histerese de magnetização com os tratamentos realizados para os ensaios 
quase-estático para amostra com 5% de redução para indução máxima de 1T Fonte: O autor. 

 

 

Figura 55: Variação da histerese de magnetização com os tratamentos realizados para os ensaios 
quase-estáticos para amostra com 5% de redução para indução máxima de 1.5T. Fonte: O autor. 
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Figura 56: Variação da histerese de magnetização com os tratamentos realizados para os ensaios 
quase-estático para amostra com 10% de redução para indução máxima de 1T. Fonte: O autor 

 

Figura 57: Variação da histerese de magnetização com os tratamentos realizados para os ensaios 
quase-estáticos para amostra com 10% de redução para indução máxima de 1.5T. Fonte: O autor 
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dos que as amostras tratadas com tempo ou temperatura menor. Em especial foi 

possível observar que a temperatura é o fator mais importante, pois aumentando 

100°C no tratamento térmico foi possível obter propriedades melhores do que as 

amostras tratadas por uma hora e meia na temperatura menor. O mesmo ocorre 

com o tempo, no entanto, a partir de determinado tempo observa-se uma 

estagnação da curva, o que limita o efeito da recuperação. Pelos resultados 

também podemos observar que mudança microestrutural deve ser rápida e 

conclui-se rapidamente, levando a uma interrupção da mudança de propriedades. 

Mas isso só é nítido para as amostras tratadas a 500°C. Nos ensaios a 400°C, as 

propriedades magnéticas continuam caindo, o que sugere a preparação de 

amostras com tempos superiores a 90 minutos para que se confirme se o patamar 

aparece para esses ensaios. 

Esta estagnação depende da temperatura e do estado de deformação do 

material. Esse caráter da curva deve estar atrelado à distribuição de energia 

associada ao travamento das discordâncias no material. Fornecendo mais energia 

via tratamento térmico a temperaturas mais elevadas, transfere mais energia para 

as discordâncias se liberarem. Por outro lado, se o material está aquecido a 

determinada temperatura, ele possui apenas a energia associada a essa 

temperatura. Discordâncias que necessitam de mais energia para se liberar 

continuarão presas, por isso o caráter de curvas observado por Martinez-de-

Guerenu  (MARTÍNEZ-DE-GUERENU; ARIZTI; GUTIÉRREZ, 2004) e Michalak e 

Paxton (MICHALAK; PAXTON, 1961). Neste trabalho, o foco foi observar a região 

de maior variação de propriedades, por isso o caráter completo da curva não fica 

tão evidente, o que resulta em um aumento no número de amostras. 

Uma coisa curiosa que é possível de se notar para os conjuntos de curvas 

mostradas pelas figuras acima é que todas as curvas tendem a coincidir em dois 

pontos simétricos das histereses. Isso ocorre independentemente do estado de 

deformação, como mostrado acima, onde amostras recuperadas apresentam os 

mesmos dois pontos para tratamentos distintos. Em relação a estes pontos não 

existe literatura atual que explique o porquê deste comportamento da curva de 

histerese; no entanto, há uma possível hipótese para a formação destes pontos 

de intersecção.  
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Esta hipótese consiste em afirmar que devido ao fato do material 

apresentar textura cristalina semelhante, mesmo quando comparando diferentes 

tratamentos térmicos, o material irá apresentar uma textura magnética de 

orientações dos domínios semelhante quando este se apresenta em um estado 

alinhado as direções fáceis. Ou seja, conforme o campo é invertido, o material até 

certo ponto tende a se alinhar com as direções de fácil magnetização que serão 

proporcionalmente as mesmas quando observamos o material em uma escala 

macroscópica.  

O ponto de intersecção será o ponto no qual todos os domínios se 

encontram nas direções fáceis de acordo com a textura cristalina. Um problema 

com esta hipótese é que ela é difícil de ser comprovada, visto que primeiramente 

não existe um meio de analisar além da superfície do material, pois devido ao fato 

do campo sair da amostra, somente é possível observar a estrutura de domínios 

superficial e os domínios de fechamento, sendo que ambos não são 

representativos do interior da amostra, exceto em casos em que a chapa é muito 

fina; no entanto, será introduzida outra variável que não corresponde com o que 

estará sendo analisado. 

 

4.2.3.Perda Anômala (Pa) e Perda Parasita (Pp) 

 

Primeiramente, para a determinação da perda anômala é necessário 

calcular os valores da perda parasita. A perda parasita é dada pela seguinte 

fórmula, conforme discutido previamente. 

𝑃𝑝 =
(𝜋. 𝐵𝑚𝑎𝑥 . 𝑓. 𝑒)²

6. 𝜌. 𝑑
             (9) 

 

Utilizando esta formula é possível obter a seguinte tabela de valores de 

perda parasita para os ensaios em frequência. 
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Tabela 6: Valores calculados para perda parasita através da fórmula para ambas as induções 
máximas 

Pp (J/m³) 

Freq. 
(Hz) 

5% 10% 
1T 1,5T 1T 1,5T 

25 54 121 50 113 
50 108 242 101 227 
60 129 291 121 272 
75 162 364 151 340 
100 215 485 201 453 
125 269 606 252 566 
150 323 727 302 680 
175 377 848 352 793 

Fonte: O autor 

 A partir desses valores é possível calcular os valores de perda anômala, 

tendo em base os valores de perda total e histerética. 

Tabela 7: Valores de perda anômala calculada para as amostras tratadas com 5% de redução 
para indução máxima de 1T. 

Perda Anômala (J/m³) (5%- 1T) 

f (Hz) S/recoz 
300°C 400°C 500°C 600°C 700°C 

30 60 90 30 60 90 30 60 90 30 60 90 30 60 90 

25 25 3 15 26 22 17 53 4 1 10 10 55 -21 35 28 34 

50 23 12 16 15 18 14 54 3 -1 5 18 65 22 48 35 43 

60 18 6 18 12 18 11 52 0 -2 6 15 66 19 45 36 46 

75 15 5 16 13 13 14 55 1 -6 1 22 66 26 46 37 46 

100 14 0 13 9 12 10 51 1 -10 -3 20 67 31 44 38 47 

125 11 -3 10 4 7 8 51 -2 -15 -9 27 64 31 40 31 45 

150 8 -7 7 0 5 5 48 -4 -22 -16 36 64 28 36 30 42 

 
 

3 -11 6 -6 0 3 47 -7 -27 -21 
20 55 24 

30 25 44 

Fonte: O autor 
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Tabela 8: Valores de perda anômala calculada para as amostras tratadas com 10% de redução 
para indução máxima de 1T 

Fonte: O autor. 

Com esses resultados em mãos é possível concluir que mesmo com 

tratamentos a 600°C por 90 minutos as amostras ainda apresentaram perdas 

anômalas desprezíveis, uma ordem de grandeza abaixo do valor das medidas de 

perda totais. 

 

4.2.4. Subdivisão de Perdas 

 

Neste trabalho foram analisados dois tipos de separação de perdas 

histeréticas, a separação nas parcelas de baixa (PHBI) e alta indução (PHAI) e a 

separação por quadrante da histerese. A separação de perdas em baixa e alta 

indução nos forneceu os seguintes dados. 

 

 

 

 

 

Perda Anômala (J/m³) (10%- 1T) 

f (Hz) S/recoz 
300°C 400°C 500°C 600°C 700°C 

30 60 90 30 60 90 30 60 90 30 60 90 30 60 90 

25 21 15 11 8 14 17 21 0 13 20 11 54 36 30 24 28 

50 10 10 15 13 10 13 22 8 15 21 10 56 46 35 30 42 

60 6 11 7 12 9 -7 25 10 15 20 7 56 38 34 30 45 

75 3 8 8 8 8 14 25 10 17 24 12 55 40 35 33 45 

100 1 7 9 9 8 12 29 8 21 28 9 53 40 34 28 45 

125 -1 4 4 7 5 11 30 6 20 29 16 50 36 29 20 42 

150 -6 4 1 3 2 10 31 5 25 32 24 49 31 19 14 38 

175 -11 1 -4 1 0 10 32 3 24 34 7 41 26 14 10 33 
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Tabela 9: Valores obtidos para perda de baixa e alta indução para as amostras recuperadas para 
indução máxima de 1T. 

Bmáx: 1T 5% 10% 

Temp. 
(°C) 

Tempo 
(min) 

PHBI 
(J/m³) 

PHAI 
(J/m³) 

PHBI 
(J/m³) 

PHAI 

(J/m³) 

S/recozimento 639 215 679 267 

300 

30 614 231 657 249 

60 615 213 661 239 

90 607 211 645 236 

400 

30 589 206 638 226 

60 568 175 580 187 

90 518 148 559 162 

500 

30 503 102 537 105 

60 471 74 483 67 

90 473 49 468 69 

600 

30 449 35 463 36 

60 415 15 437 10 

90 408 5 419 2 

700 

30 325 19 190 10 

60 200 18 107 37 

90 70 31 93 30 

Fonte: o autor. 

 

Figura 58: Variação das perdas de baixa indução para as amostras recuperadas e recristalizadas 
para indução máxima de 1T. 
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Figura 59: Variação das perdas histeréticas de alta indução para as amostras recuperadas e 
recristalizadas para indução máxima de 1T. Fonte: O autor. 

  Para os ensaios realizados com indução máxima de 1,5T é possível 

chegar aos seguintes valores de perdas de alta e baixa indução. 

 

Tabela 10: Valores obtidos para perda de baixa e alta indução para as amostras recuperadas para 
indução máxima de 1,5T. 

Bmáx: 1,5T 5% 10% 
Temp 
(°C) 

Tempo 
(min) 

PHBI 
(J/m³) 

PHAI 
(J/m³) 

PHBI 
(J/m³) 

PHAI(J/m³) 

s/recozimento 714 722 776 774 

300 

30 695 711 733 762 

60 694 696 747 748 
90 707 668 727 762 

400 

30 670 671 713 730 

60 647 629 671 650 
90 628 623 660 594 

500 
30 637 485 669 507 
60 603 421 592 448 
90 587 425 608 425 

600 
30 548 387 573 404 
60 486 360 516 368 

90 496 337 488 351 

700 
30 373 321 232 205 
60 249 247 149 186 
90 87 159 115 93 

Fonte: O autor 
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Figura 60: Variação das perdas de baixa indução para as amostras recuperadas e recristalizadas 
para indução máxima de 1,5T – Fonte: O autor. 

 

 

Figura 61: Variação das perdas de alta indução para as amostras recuperadas e recristalizadas 
para indução máxima de 1,5T. Fonte: O autor. 

 

A partir dos dados acima é possível observar como as perdas de alta e 

baixa indução varia em relação aos valores obtidos sem tratamento térmico. 

Sendo cada ponto um valor de perda para uma temperatura e tempo específicos. 

Quando se observa o material recristalizado é possível notar que a 

variação na perda de baixa indução torna-se predominante, no caso da amostra 
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tratada a 700°C por 90 minutos temos variação de aproximadamente 580J/m³ 

para as perdas de baixa indução, para ambas as reduções enquanto a perda de 

alta indução variou no máximo 237J/m³.  Além disso, pode-se observar pela curva 

acima que a variação do valor de perda de baixa indução apresenta basicamente 

os mesmos valores independentemente da indução máxima, em especial, para os 

dados obtidos para 5% de redução. 

 

Figura 62: Comparação da variação de perdas de baixa indução para redução de 5% . Fonte: O 
autor. 

 

Figura 63: Comparação da variação de perdas de baixa indução para redução de 10%. Fonte: O 
autor. 

As figuras acima revelam este comportamento, cada um dos pontos é um 

mesmo ponto comum no tratamento térmico realizado, ou seja, o ponto 1 
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corresponde determinado tempo e temperatura, no caso este ponto é o do 

material sem recozimento; no entanto, para o ponto 2 trata-se das amostras 

tratadas a 300°C por 30 minutos. Para a curva dos pontos com 10% de redução 

observa-se apenas uma variação significativa entre as induções máximas para os 

tratamentos térmicos realizados acima do ponto 7, ou seja, as amostras tratadas 

a 500°C por 90 minutos e as amostras tratadas a 600°C por 30, 60 e 90 minutos. 

Por outro lado, quando se utiliza a separação das perdas histeréticas por 

quadrante é possível chegar aos seguintes resultados: 

 

Figura 64: Divisão da perda histerética por quadrante da histerese para indução máxima de 1T e 
redução de 5%. Fonte: O autor. 
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Figura 65: Divisão da perda histerética por quadrante da histerese para indução máxima de 1.5T e 
redução de 5%. Fonte: O autor. 

 

 

Figura 66: Divisão da perda histerética por quadrante da histerese para indução máxima de 1T e 
redução de 10%. Fonte: O autor. 
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Figura 67: Divisão da perda histerética por quadrante da histerese para indução máxima de 1,5T e 
redução de 10%. Fonte: O autor. 

  

Como se pode ver pelas curvas, observa-se que para as amostras tratadas 

a perda histerética dos quadrantes pares se manteve constante para praticamente 

todas as amostras. Isso implica que as energias necessárias para desmagnetizar 

o material se mantêm ao longo da recuperação. Por outro lado, observa-se que 

praticamente toda a variação de área fica concentrada nos quadrantes impares, 

este efeito fica ainda mais intenso nas amostras com indução máxima de 1,5T. 

Com isso, pode-se observar que a variação da energia dissipada se concentra 

nos momentos de magnetização do material. 

 Combinando os resultados de subdivisão de perda por quadrante e em 

perdas de alta e baixa indução, é possível concluir que a variação de energia, nos 

mecanismos de dissipação, encontra-se igualmente distribuída na recuperação e, 

só existe variação nos mecanismos de magnetização. Ou seja, quando 

desmagnetizamos o material a recuperação não apresenta efeito. 
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4.2.5. Campo Coercivo (Hc) e Remanência (Br) 

 

A partir das curvas de histerese realizadas no sistema quase-estático é 

possível obter os valores de campo coercivo e remanência. A variação desses 

valores com os tratamentos térmicos realizados com indução máxima de 1T 

apresentou o seguinte perfil. 

Tabela 11 Variação do campo coercivo e da remanência para ensaio quase estático realizado a 1T 

Bmáx: 1T 5% 10% 

Temperatura 
(°C) 

Tempo 
(min.) 

Hc (A/m) Br (T) Hc (A/m) Br (T) 

Sem recozimento 258 0,59 287 0,57 

300 

30 254 0,59 273 0,58 

60 249 0,6 272 0,59 

90 246 0,6 266 0,59 

400 

30 239 0,6 262 0,59 

60 223 0,62 231 0,61 

90 195 0,64 216 0,63 

500 

30 181 0,68 193 0,67 

60 162 0,7 163 0,71 

90 157 0,72 160 0,71 

600 

30 145 0,75 150 0,73 

60 123 0,8 132 0,79 

90 120 0,82 122 0,82 

700 

30 97 0,87 53 0,88 

60 53 0,88 36 0,87 

90 26 0,86 32 0,86 

Fonte: O autor 



93 
 

 

Figura 68: Variação do campo coercivo para as amostras tratadas termicamente para a indução 
máxima de 1T. Fonte: O autor. 

 

 

Figura 69: Variação da remanência para as amostras tratadas termicamente para a indução 
máxima de 1T. Fonte: O autor. 

Em relação aos ensaios realizados com indução máxima de 1,5T foi 

possível obter os seguintes valores de campo coercivo e remanência. 
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Tabela 12: Variação do campo coercivo e da remanência para ensaio quase estático realizado a 
1,5T. 

Bmáx: 1,5T 5% 10% 
Temp 
(°C) 

Tempo 
(min) 

Hc (A/m) Br (T) Hc (A/m) Br (T) 

s/recozimento 284 0,64 311 0,62 

300 
30 275 0,65 296 0,63 
60 272 0,65 296 0,65 
90 270 0,67 290 0,65 

400 
30 261 0,66 285 0,65 
60 247 0,69 256 0,68 
90 226 0,74 240 0,71 

500 
30 206 0,83 219 0,82 
60 185 0,89 186 0,9 
90 180 0,98 183 0,94 

600 

30 166 1,03 172 1,03 

60 143 1,2 149 1,22 
90 143 1,22 138 1,3 

700 

30 112 1,29 68 1,34 

60 74 1,24 44 1,3 
90 30 1,22 37 1,22 

Fonte: O autor 

 

Figura 70; Variação do campo coercivo para as amostras tratadas termicamente para a indução 
máxima de 1,5T – Fonte: O autor. 
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Figura 71: Variação da remanência para as amostras tratadas termicamente para a indução 
máxima de 1,5T. Fonte: O autor. 

 

Observando a variação do campo coercivo, observa-se que o mesmo 

apresenta diminuição conforme progride a recuperação. Em relação à remanência 

observamos um caráter inverso, temos o aumento da mesma conforme 

aumentamos os tempos e as temperaturas dos tratamentos térmicos realizados. 

 

Quando observamos o comportamento do campo coercivo variando em 

função da perda histerética, temos as seguintes retas com R² elevado. R² é o 

coeficiente de determinação e ele nos fornece o quão ajustado ao modelo os 

pontos estão, no caso, o modelo adotado foi o de uma regressão linear.  
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Figura 72: Variação da perda histerética com o campo coercivo para as amostras com 5% de 
redução. Fonte: O autor. 

 

Figura 73: Variação da perda histerética com o campo coercivo para as amostras com 10% de 
redução. Fonte: O autor. 

 

Conforme podemos observar, as equações para mesma indução possuem 

caráter linear para a variação do campo coercivo independentemente da redução. 

Agrupando os pontos, independentemente da deformação, sobre a mesma reta o 

R² ainda permanece elevado. 
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Figura 74: Variação da perda histerética em função do campo coercivo para as amostras com 
ambas as deformações para indução máxima de 1T. Fonte: O autor. 

 

Figura 75: Variação da perda histerética em função do campo coercivo para as amostras com 
ambas as deformações para indução máxima de 1,5T. Fonte: O autor. 
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4.2.6. B50 

 

O valor de B50 é utilizado como parâmetro para estudar como a textura do 

material se comporta, sendo sensível à textura do material, o valor de B50 

também deve ser sensível à textura dos subgrãos e consequentemente às 

variações nesta textura. A partir da curva de magnetização foi possível obter os 

seguintes resultados: 

Tabela 13: Valores obtidos de B50 para todas as amostras estudadas 

B50 (T) 5% 10% 
Sem Recozimento 1,67 1,64 

300°C 
30 minutos 1,63 1,62 
60 minutos 1,65 1,65 
90 minutos 1,66 1,63 

400°C 
30 minutos 1,66 1,66 
60 minutos 1,66 1,68 

90 minutos 1,66 1,69 

500°C 
30 minutos 1,68 1,7 
60 minutos 1,67 1,71 
90 minutos 1,67 1,72 

700°C 
30 minutos 1,71 1,71 
60 minutos 1,7 - 
90 minutos 1,7 1,71 

Fonte: O autor 

Como é possível observar pelos dados obtidos, as amostras apresentam 

mudança no valor de B50, os valores tendem a aumentar. Pode se observar que 

eles também tendem aos valores do material em seu estado recristalizado, isso 

significa que além de haver formação de estrutura de subgrãos ainda está 

ocorrendo variação nesta textura, melhorando os valores de B50. 

 

4.2.7. Permeabilidade Máxima (max) 

 

A permeabilidade magnética máxima foi obtida através da curva do ensaio 

quase-estático, para o qual foi obtido o ponto de máxima inclinação da curva. 

Foram obtidos os seguintes valores para os ensaios realizados com indução 

máxima de 1T: 
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Tabela 14: Valores de permeabilidade máxima e indução para a permeabilidade máxima para 
indução máxima de 1T. 

  

5% 10% 
Temperatura 

(°C) 
Tempo 
(min.) 

Bmax (T) max Bmax (T) max 

S/recozimento 0, 651 1034 0, 626 889 

300 
30 0, 639 1044 0, 629 966 
60 0, 654 1099 0, 638 980 

90 0, 656 1107 0, 639 1003 

400 
30 0, 653 1135 0, 644 1031 
60 0, 673 1280 0,67 1232 
90 0, 683 1399 0, 687 1357 

500 
30 0, 748 1814 0, 744 1687 
60 0, 782 2145 0, 807 2197 
90 0, 827 2351 0, 788 2190 

600 
30 0, 851 2676 0, 854 2557 
60 0, 909 3462 0, 932 3319 
90 0, 952 3742 0, 966 3735 

700 
30 0, 899 4814 0, 901 7715 
60 0, 893 6311 0, 807 10186 
90 0, 774 13959 0, 786 11659 

Fonte: O autor 

 

Figura 76: Variação da permeabilidade máxima media ao longo do tratamento térmico para a 
indução máxima de 1T. Fonte: O autor. 
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Figura 77: Variação da indução para a permeabilidade máxima media ao longo do tratamento 
térmico para a indução máxima de 1,5T. Fonte: O autor. 

  

Observando a variação da permeabilidade máxima e da indução de 

permeabilidade máxima observa-se um perfil condizente com o esperado. Temos 

que ambos aumentam com a progressão da recuperação, para as amostras 

tratadas a 700°C observa-se que os valores de permeabilidade máxima para as 

amostras tratadas a 30 e 60 minutos são menores do que o tratado a 90 minutos, 

como esperado. No entanto, a indução de permeabilidade máxima apresenta 

valores muito maiores para essas amostras, o que não é de se esperar. No 

entanto, isso pode ser explicado pela variação da histerese, no caso das 

amostras com Bmáx maior, a variação do valor de campo coercivo resulta em 

um deslocamento da histerese para uma região mais próxima das linhas dos 

eixos, isso confere maior permeabilidade máxima; no entanto, a indução de 

permeabilidade máxima tende a ser menor conforme ilustrado abaixo. 
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Figura 78: Variação de max e Bmáx para amostras recozidas a 700°C. Fonte: O autor. 

 

4.3. Propriedades Mecânicas 

 

A partir dos ensaios de tração foi possível obter diversos valores de 

propriedades mecânicas para análise e comparação ao longo dos tratamentos 

térmicos realizados, dentre eles temos o limite de escoamento, limite de 

resistência, razão elástica 

 

4.3.1. Curvas de Tensão Deformação 

 

Realizados os ensaios de tração, foram obtidas as curvas de tensão 

deformação de engenharia para as amostras tratadas termicamente. No total, 

foram obtidas três curvas de tensão deformação para cada tratamento térmico 

realizado; no entanto, para facilitar a visualização da variação das propriedades 

escolheu-se mostrar a primeira curva do conjunto de três como mostrados abaixo 

pelas Figura 79 e Figura 80.  
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Figura 79: Curvas de tensão deformação de engenharia para as amostras com 5% de redução. 
Fonte: O autor. 

 

 

Figura 80: Curvas de tensão deformação de engenharia para as amostras com 10% de redução. 
Fonte: O autor. 
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() de engenharia para tensão (real) deformação (real) real foram utilizadas as 

seguintes fórmulas: 

𝜎𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝜎. (1 + 𝜀) 

𝜀𝑟𝑒𝑎𝑙 = ln (1 + 𝜀) 

 

As figuras abaixo apresentam as curvas com valores reais das mesmas 

curvas apresentadas nas figuras Figura 79 e Figura 80. 

 

Figura 81: Curva de tensão deformação de real para as amostras com 5% de redução. Fonte: O 
autor. 

 

Figura 82: Curva de tensão deformação de real para as amostras com 10% de redução. Fonte: O 
autor. 
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 As curvas com os valores reais de tensão e deformação apresentaram 

mesmo comportamento das curvas dos valores de engenharia. Além disso, é 

possível notar a formação de um patamar após a deformação elástica ocorrer, 

isso se dá devido ao efeito de escoamento descontínuo que aparece devido à 

atmosfera de Cottrell, quando discordâncias ficam presas em intersticiais, pois 

esses geram campos de tensão a sua volta que minimizam a deformação no 

reticulado gerado pelas discordâncias. 

 

4.3.2. Coeficiente de Encruamento (n) e Constante Plástica de 

Resistência (K) 

 

A partir das curvas de tensão de deformação real é possível obter os 

parâmetros da equação de Hollomon, que descreve o encruamento do material. A 

equação apresenta-se na seguinte forma: 

𝜎 = 𝐾𝜀𝑛    (33) 

Onde K é a constante plástica de resistência e n é o coeficiente de 

encruamento, para obter esses valores, colocam-se os eixos em escala 

logarítmica onde é possível observar uma região linear. A partir da interpolação 

dessa região em uma equação linear, obtém-se o coeficiente angular e linear, o 

coeficiente angular terá o mesmo valor de n enquanto o coeficiente linear será 

igual à log(K) como mostrado pela equação abaixo. 

 

ln(𝜎) = 𝑛. ln(𝜀) + ln(𝐾)     (34) 

 

 Para simplificar a observação desses valores foi calculada a média entre 

os valores obtidos a partir das três curvas traçadas. O desvio médio, medido para 

os valores de K não ultrapassou 9MPa nas amostras medidas, para os valores de 

n o desvio médio padrão medido não ultrapassou 0,007. 
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Tabela 15: Valores para os parâmetros médios da equação de encruamento de Hollomon para os 
tratamentos térmicos realizados. 

  

5% 10% 
Temperatura 

(°C) 
Tempo 

(minutos) 
Kmédio (MPa) nmédio Kmédio (MPa) nmédio 

Sem recozimento 452 0, 0853 533 0, 0228 

300 
30 470 0, 0217 508 0, 0557 
60 432 0, 1029 501 0, 0672 
90 433 0, 1039 493 0, 0724 

400 
30 408 0, 1221 470 0, 0898 
60 387 0, 1330 425 0, 1140 
90 372 0, 1388 418 0, 1231 

500 
30 334 0, 1608 371 0, 1432 
60 312 0, 1771 346 0, 1557 
90 310 0, 1788 343 0, 1590 

700 
30 253 0, 2137 241 0, 2209 
60 252 0, 2124 234 0,2261 
90 188 0,2621 192 0,2627 

Fonte: O autor 

 

 

Figura 83: Variação da constante plástica de resistência para as amostras tratadas termicamente. 
Fonte: O autor. 
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Figura 84: Valores do coeficiente de encruamento ao longo dos tratamentos térmicos realizados – 
Fonte: O autor. 

  

A partir das curvas, observa-se que o valor calculado de Kmédio tende a 

diminuir com o aumento do tempo e temperatura dos tratamentos térmicos 

realizados, enquanto para os valores de nmédio verifica-se o contrário, há um 

aumento dos valores calculados, conforme se aumentam tempo e temperatura 

dos tratamentos térmicos realizados.  

 Outro detalhe que merece ser comentado é o fato de que para mesmos 

tempos e temperaturas as amostras com maior redução tiveram nmédio maiores e 

Kmédio menores, com exceção das amostras tratadas por 30 minutos a 300°C com 

5% de redução, este ponto apresentou comportamento fora do esperado 

provavelmente por falhas na medição. 

 

4.3.3. Limite de Escoamento (LE) 

 

O limite de escoamento é uma das propriedades mais importantes, pois ele 

informa, sabendo a peça, o mínimo de carga necessária para conformá-la. A partir 
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dos ensaios de tração realizados foram obtidos os seguintes valores de limite de 

escoamento: 

Tabela 16: Valores do limite de escoamento medido 

  

S/recoz 300°C 400°C 500°C 

 

Tempo 0 30 60 90 30 60 90 30 60 90 

LE 
(Mpa) 

5% 463 463 452 454 443 432 414 389 371 368 

10% 521 510 508 507 495 466 458 417 401 392 

 

  

S/recoz 600°C 700°C 

 

Tempo 0 30 60 90 30 60 90 

LE 
(Mpa) 

5% 463 360 354 353 295 295 183 

10% 521 386 381 378 250 243 189 

Fonte: O autor 

 

Figura 85: Gráfico da variação do limite de escoamento – Fonte: O autor. 

 

Ao longo da recuperação, observamos um comportamento similar ao das 

perdas magnéticas, exceto para a propriedade do material recristalizado que 

apresentou queda significativa de seu valor muito mais abrupta do que a das 

perdas magnéticas. O material mais deformado passa de um limite de 

escoamento de 520MPa para um de 189MPa, quando recristalizado. Observando 

as curvas de recuperação observa-se que conforme aumentamos o tempo e 

temperatura das curvas, as curvas de mesmo tratamento para deformações 

diferentes não se aproximam tanto quanto as das perdas.  
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No caso da perda histerética, temos que a distância entre as retas de 

deformações distintas para a curva de 500°C 90 minutos 1T chega a 2% em 

relação ao valor da medição, enquanto para 1.5T não passa de 1%, por outro 

lado, para o limite de escoamento vemos uma distância de cerca de 10% do valor 

da medição, o que é consideravelmente maior em comparação. 

 

4.3.4. Limite de Resistência (LR) 

 

O limite de resistência também é outra medida importante por fornecer a 

carga necessária para romper o material. Observando os valores de limite de 

escoamento, eles possuem uma forma muito parecida com o do limite de 

escoamento.  

Tabela 17: Valores medidos para o limite de resistência 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor. 

 

 

  
S/recoz 300°C 400°C 500°C 

 
Tempo 0 30 60 90 30 60 90 30 60 90 

LR 
(Mpa) 

5% 493 484 488 492 480 472 461 442 432 432 

10% 521 528 527 527 519 497 498 464 452 451 

 
    S/recoz 600°C 700°C 

 
LR 

TTempo 0 30    60   90 30   60    90 

LR (Mpa) 
5% 493    428     421 4  423  390     383      336 

10% 521    447 4   443 4   440  369     370        345 
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Figura 86: Gráfico variação do limite de resistência – Fonte: O autor. 

  

No entanto, as curvas mesmo partindo praticamente do mesmo valor 

possuem diferentes valores finais, onde o valor do material recristalizado, por 

exemplo, ultrapassa muito o valor do limite de escoamento, chegando a 336MPa. 

 

4.3.5. Razão Elástica (Xe) 

 

A razão elástica nos fornece uma informação muito importante que é o 

quanto o material tende a deformar até que ocorra a ruptura do mesmo. Valores 

elevados Xe implicam em menores deformações antes da ruptura, pois o valor de 

limite de escoamento e o valor de resistência estão muito próximos. Quando 

levamos em conta o processo de estampagem, essa propriedade é muito 

importante. Pois as chapas de estatores e rotores, por exemplo, são cortadas por 

estampagem. Baixos valores de Xe irão resultar em bordas deformadas e 

dificuldade de montagem dos conjuntos.  

Tabela 18: Valores de razão elástica medidos 

  

S/recoz 300°C 400°C 500°C 

 

Tempo 0 30 60 90 30 60 90 30 60 90 

Xe 
5% 0,94 0,96 0,93 0,92 0,92 0,91 0,9 0,88 0,86 0,85 

10% 1 0,97 0,96 0,96 0,95 0,94 0,92 0,9 0,89 0,87 
Fonte: O autor 
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S/recoz 600°C 700°C 

 

Tempo 0 30 60 90 30 60 90 

Xe 
5% 0,94 0,84 0,84 0,84 0,75 0,77 0,55 

10% 1 0,86 0,86 0,86 0,68 0,66 0,55 

Fonte: O autor. 

 

 

Figura 87: Variação da razão elástica ao longo da recuperação – Fonte: O autor. 

 

 Pela curva podemos ver que os valores de razão elástica começam 

bastante elevados, próximos de 1 e irão diminuir conforme o progresso da 

recuperação chegando a 0,86 para as amostras tratadas a 500°C 90 minutos. No 

caso das amostras recristalizadas, vemos que a razão elástica chega a valores 

muito inferiores, cerca de 0,55. 

 

4.3.6. Tenacidade (Eten) e Resiliência (Eres) 

 

A tenacidade consiste da energia associada a um material necessária para 

levá-lo à fratura e é calculada como a área abaixo da curva de tensão 

deformação, a resiliência, por outro lado, consiste da energia absorvida durante a 

deformação elástica do material e é definida como a área abaixo da curva no 
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regime elástico. Pelas curvas obtidas durante o ensaio de tração, temos os 

seguintes valores de tenacidade e resiliência calculados:  

Tabela 19: Valores de tenacidade medidos através das curvas de tensão-deformação 

  
S/recoz 300°C 400°C 500°C 

 
Tempo 0 30 60 90 30 60 90 30 60 90 

Eten 
(kJ/m³) 

5% 1900 2480 2893 3053 3127 4393 4600 5883 6620 6730 
10% 180 1940 1940 2450 2917 3907 4177 4503 5817 5887 

 

  
S/recoz 600°C 700°C 

 
Tempo 0 30 60 90 30 60 90 

Eten 
(kJ/m³) 

5% 1900 6920 7719 6328 5470 6743 6640 
10% 180 6886 7287 7072 4243 5167 7497 

Fonte: O autor 

Tabela 20: Valores de resiliência calculados a partir das curvas de tensão-deformação 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

 

  
S/recoz 300°C 400°C 500°C 

 
Tempo 0 30 60 90 30 60 90 30 60 90 

Eres 
(kJ/m³) 

5% 55 53 50 49 50 46 41 37 33 33 

10% 67 63 62 64 60 54 52 43 40 37 

  
S/recoz 600°C 700°C 

 
Tempo 0 30 60 90 30 60 90 

Eres 
(kJ/m³) 

5% 55 31 31 30 30 29 19 

10% 67 37 37 36 27 26 20 
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Figura 88: Variação da tenacidade ao longo da recuperação – Fonte: O autor. 

 

Figura 89: Variação da resiliência ao longo da recuperação – Fonte: O autor. 

Como se pode observar, a tenacidade tende a aumentar continuamente 

durante a recuperação devido à diminuição da energia interna e da densidade de 

discordâncias. Um detalhe importante a ser destacado é o fato da tenacidade 
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medida para as curvas das amostras deformadas com 5% de redução em 600°C 

e 700°C se sobrepõem. Isso significa que para essa deformação, considerando 

apenas energia absorvida até a fratura, uma amostra recuperada a 600°C ou a 

700°C temos o mesmo resultado. Interessantemente esse comportamento não 

prevalece para as amostras tratadas com 10% de redução; no entanto, vale 

ressaltar que esses pontos não estão totalmente recristalizados. Além disso, nota-

se que em geral os valores de tenacidade para as amostras com menor 

deformação são sempre maiores que os de maior deformação. Com exceção das 

amostras totalmente recristalizadas nas quais ocorre uma inversão entre os 

pontos. Isso é explicado devido ao fato de que com a maior deformação as 

amostras totalmente recristalizadas irão possuir maior tamanho de grão, o que por 

sua vez irá aumentar o valor de tenacidade do material. 

Em contrapartida com a tenacidade, a resiliência, por outro lado, tende 

apenas a diminuir de valor conforme aumentamos os tempos e as temperaturas 

de recuperação.  Isso pode ser explicado pelo fato de que cada vez mais 

necessitasse de menos energia para deformar a parte elástica devido ao 

amolecimento que ocorre fruto da recuperação. 

 

4.4. Parcela Recuperada (R) 

 

Tendo os valores em mãos, foi decidido entre as propriedades medidas 

calcular a parcela recuperada apenas da perda total e do limite de escoamento. 

Essa escolha foi feita para facilitar a comparação entre as propriedades 

mecânicas e magnéticas. 

Para o cálculo da parcela recuperada foi utilizado à seguinte equação: 

 

 

𝑅 =  
𝑃𝑑𝑒𝑓 − 𝑃(𝑡,𝑇)

𝑃𝑑𝑒𝑓 − 𝑃𝑟𝑒𝑥
          (13) 
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Onde P corresponde a uma propriedade desejada, neste caso, limite de 

escoamento ou perda total. Para os dados coletados é possível chegar ao 

seguinte conjunto de resultados de parcela recuperada: 

Tabela 21: Parcela recuperada calculada, utilizando a perda total para amostra com 5% de redução 
a 1T de indução máxima. 

 
Parcela Recuperada Pt (5% - 1T) 

Freq (Hz) 
Sem 

Recoz 

300°C 400°C 

30 60 90 30 60 90 

25 0,0% 4,2% 4,9% 4,8% 8,4% 16,0% 21,5% 

50 0,0% 2,8% 4,5% 5,9% 8,7% 16,3% 21,4% 

60 0,0% 3,0% 3,7% 5,8% 8,1% 16,2% 21,3% 

75 0,0% 2,7% 3,4% 5,3% 8,5% 15,5% 20,6% 

100 0,0% 3,2% 3,7% 5,7% 8,5% 15,9% 21,0% 

125 0,0% 3,1% 3,7% 6,0% 8,7% 15,8% 20,6% 

150 0,0% 3,2% 3,7% 6,1% 8,6% 15,8% 20,5% 

175 0,0% 3,2% 3,2% 6,3% 8,7% 15,4% 20,2% 

 

 Parcela Recuperada Pt (5% - 1T) 

Freq (Hz) 
Sem 

Recoz 

500°C 600°C 

30 60 90 30 60 90 

25 0,0% 36,3% 44,7% 46,7% 57,8% 62,8% 70,5% 

50 0,0% 36,7% 45,3% 47,7% 57,3% 60,1% 65,8% 

60 0,0% 36,8% 45,3% 47,5% 57,7% 59,6% 66,3% 

75 0,0% 36,4% 45,7% 47,9% 56,6% 59,2% 65,2% 

100 0,0% 36,4% 46,1% 48,4% 56,7% 58,7% 64,4% 

125 0,0% 36,3% 46,5% 49,0% 55,4% 58,5% 64,1% 

150 0,0% 36,3% 47,0% 49,5% 53,8% 57,9% 64,0% 

175 0,0% 36,3% 47,5% 50,1% 55,3% 58,2% 63,8% 

Fonte: O autor 
 

Tabela 22: Parcela recuperada calculada, utilizando a perda total para amostra com 10% de 
redução a 1T de indução máxima. 

 
Parcela Recuperada Pt (10% - 1T) 

Freq (Hz) 
Sem 

Recoz 

300°C 400°C 

30 60 90 30 60 90 

25 0,0% 5,3% 6,5% 9,2% 10,6% 22,1% 27,3% 

50 0,0% 4,6% 4,8% 7,5% 10,0% 21,9% 26,7% 

60 0,0% 4,2% 5,4% 7,2% 9,8% 24,2% 26,1% 

75 0,0% 4,1% 4,8% 7,3% 9,4% 21,1% 25,7% 

100 0,0% 4,1% 4,6% 7,1% 9,4% 21,2% 25,0% 

125 0,0% 4,1% 4,9% 7,0% 9,3% 21,0% 24,6% 

150 0,0% 3,6% 4,7% 6,9% 9,1% 20,6% 23,9% 

175 0,0% 3,2% 4,6% 6,4% 8,7% 19,9% 23,1% 
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Parcela Recuperada Pt (10% - 1T) 

Freq (Hz) 
Sem 

Recoz 

500°C 600°C 

30 60 90 30 60 90 

25 0,0% 39,6% 49,4% 50,2% 55,9% 57,1% 62,4% 

50 0,0% 38,4% 49,3% 50,1% 56,3% 57,1% 61,6% 

60 0,0% 38,1% 49,2% 50,3% 56,8% 57,2% 62,8% 

75 0,0% 37,9% 48,8% 49,5% 55,9% 57,1% 62,4% 

100 0,0% 37,9% 48,1% 48,9% 56,2% 57,2% 62,3% 

125 0,0% 37,9% 47,8% 48,5% 55,0% 57,3% 62,4% 

150 0,0% 37,5% 46,7% 47,6% 53,5% 56,9% 62,5% 

175 0,0% 37,1% 46,1% 46,6% 55,0% 57,3% 62,6% 

Fonte: O autor. 

 

Tabela 23: Parcela recuperada calculada utilizando o limite de escoamento do material 

 

Parcela Recuperada LE 

 
Sem Recoz 

300°C 400°C 

 

30 60 90 30 60 90 

5% 0,0% 0,1% 3,9% 3,1% 7,0% 11,2% 17,5% 

10% 0,0% 3,1% 3,9% 4,1% 7,8% 16,6% 18,9% 

 

 

Parcela Recuperada LE 

 
Sem Recoz 

500°C 600°C 

 

30 60 90 30 60 90 

5% 0,0% 26,6% 32,9% 33,9% 36,8% 38,9% 39,2% 

10% 0,0% 31,3% 36,2% 38,8% 40,7% 42,1% 43,1% 
Fonte: O autor. 

Tendo em vista os dados numéricos, podem-se traçar as seguintes curvas 

comparando recuperação mecânica e magnética. 
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Figura 90: Comparação da variação de parcela recuperada entre limite de escoamento e perda 
total em 1T para 60Hz para as amostras com 5% de redução – Fonte: O autor. 

 

 

Figura 91: Comparação da variação de parcela recuperada entre limite de escoamento e perda 
total em 1T para 60Hz, para as amostras com 10% de redução. Fonte: O autor. 

 Como se pode observar, a recuperação das propriedades magnéticas dá 

se mais intensamente do que as propriedades mecânicas para ambas as 

deformações realizadas. Nota-se certa variação da parcela recuperada calculada 

em base da perda total com a frequência de magnetização, mas esse valor nunca 

chega a ser menor do que o calculado pelo limite de escoamento. 
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 Da mesma maneira como é possível calcular para esses dois parâmetros é 

possível calcular parcela recuperada para diversos dos valores medidos, para os 

quais se obtém os seguintes valores de fração recuperada.  

Tabela 24: Valores das parcelas recuperadas para diversos parâmetros medidos e calculados 
para as amostras com 5% de redução 

Redução: 
5% 

S/Recozim 
500°C 90 
Minutos 

700°C 90 
minutos 

R 

Eten 1900 6730 6640 102% 
PHAI (1T) 215 49 31 90% 

Kmédio 452 310 188 54% 
nmédio 0,0853 0,1788 0,2621 53% 
Br(1T) 0,59 0,72 0,86 48% 

Pt (60Hz 1T) 1001 657 276 47% 
Ph(1T) 854 522 101 44% 

Hc(1T) 258 157 26 44% 
Eres 55 33 19 38% 
LR 493 432 336 39% 
LE 463 368 183 34% 

PHBI (1T) 639 473 70 29% 
Xe 0,94 0,85 0,54 22% 

Fonte: O autor 

Tabela 25: Valores das parcelas recuperadas para diversos parâmetros medidos e calculados 
para as amostras com 10% de redução. 

Redução: 
10% 

S/Recozim 
500°C 90 
Minutos 

700°C 90 
minutos 

R 

PHAI (1T) 267 69 30 84% 

Eten 180 5887 7497 78% 

Eres 67 37 20 64% 

nmédio 0,0228 0,1590 0,2627 57% 

Kmédio 533 343 192 56% 

Pt (60Hz 1T) 1070 678 289 50% 

Ph(1T) 946 537 123 50% 

Hc(1T) 287 160 32 50% 

Br(1T) 0,57 0,71 0,86 48% 

LR 521 451 345 40% 

LE 521 392 189 39% 

PHBI (1T) 679 468 93 36% 

Xe 1,00 0,87 0,55 29% 

Fonte: O autor. 
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 Pelas tabelas é possível observar, primeiramente, que para o tratamento 

realizado, influencia mais intensamente três propriedades, a energia total 

absorvida durante a deformação, a tenacidade e as perdas de alta indução, onde 

para a menor temos uma fração recuperada de 84% em relação ao estado 

recristalizado. 

Observando o valor da tenacidade, nota-se que o valor obtido para a 

recuperação é praticamente o do material em seu estado recristalizado (98%). 

Esse resultado é interessante tendo em vista aplicações que necessitem de 

absorção de energia em impactos, por exemplo, e tendo em vista que o limite de 

resistência e escoamento são apenas 40% do valor recristalizado. 

Outro resultado que é importante de ser discutido é o fato de a recuperação 

agir mais intensamente na parcela de alta indução do que na de baixa indução 

das perdas histeréticas, esse resultado é bastante importante para aplicações que 

necessitam de elevadas induções como transformadores e geradores elétricos.  

Como é possível observar, a parcela recuperada varia consideravelmente 

com a propriedade adotada, por isso é importante ressaltar que neste trabalho foi 

escolhido os parâmetros Pt e LE, pois estes parâmetros, relevantes à indústria de 

produção de aços elétricos, são especificados. 

 

4.5. EBSDs 

 

A partir do uso de EBSD foram obtidas as seguintes imagens: 
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Figura 92: Mapa de textura da amostra com 10% de redução tratada a 300°C por 90 minutos (A) – 
Fonte: O autor 

 

Figura 93: Mapa de textura da amostra com 10% de redução tratada a 300°C por 90 minutos (C) – 
Fonte: O autor. 
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Figura 94: Mapa de textura da amostra com 10% de redução tratada a 400°C por 90 minutos (A) – 
Fonte: O autor. 

 

 

Figura 95: Mapa de textura da amostra com 10% de redução tratada a 400°C por 90 minutos (B) – 
Fonte: O autor. 
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Figura 96: Mapa de textura da amostra com 10% de redução tratada a 500°C por 90 minutos (B) – 
Fonte: O autor. 

 

Figura 97: Mapa de textura da amostra com 10% de redução tratada a 600°C por 90 minutos (A) – 
Fonte: O autor. 
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Figura 98: Mapa de textura da amostra com 10% de redução tratada a 600°C por 90 minutos (B) – 
Fonte: O autor. 

  Nas imagens é possível observar que algumas apresentam regiões com 

baixo índice de indexação, utilizando do software foram removidos os pontos com 

índice de indexação menor do que 0,3 da Figura 97, com isso temos as seguintes 

imagens: 

 

Figura 99: Região onde foi realizada a análise – Fonte: O autor. 
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Figura 100: Mapa do índice de indexação para índices maiores do que 0,3 da Figura 97 – Fonte: O 
autor. 

 

Figura 101: Figura de polo inverso da Figura 97 para os pontos com índice de indexação maiores 
do que 0,3. Fonte: O autor. 

  A partir dessa imagem, podemos observar que as regiões com índices de 

qualidade maiores do que 0,3 apresentam-se cercadas de índices de qualidade 

baixos, isso pode ser devido ao fato das discordâncias estarem formando células 

durante a recuperação.  
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5. CONCLUSÕES 

 

Primeiramente a conclusão mais esperada e que foi observada, foi que as 

propriedades magnéticas analisadas tendem a melhorar conforme a recuperação 

progride, enquanto as propriedades mecânicas tendem a piorar, com exceção da 

tenacidade tendo aos valores do material em seu estado recristalizado.  

Tendo em vista os resultados obtidos para as parcelas recuperadas, pode-se 

observar que comparativamente, as propriedades magnéticas apresentam-se 

mais sensíveis ao tratamento térmico de recuperação do que as propriedades 

mecânicas. Essa conclusão é muito interessante, pois com ela pode-se 

desenvolver categorias de aços elétricos que agregam propriedades mecânicas 

mais elevadas, sem que ocorra degeneração das propriedades magnéticas. 

Em relação aos EBSDs realizados, pode-se observar que ocorre uma 

formação de uma textura cristalina de subgrãos com aproximadamente 1 mícron, 

diferente do que é esperado durante a recuperação, observam-se grãos com 

diferença de orientação muito intensa para uma estrutura de subgrão; no entanto, 

esta estrutura, mesmo estando presente desde o primeiro tratamento térmico a 

300°C, não foi observado por ataque químico com nital durante a caracterização 

do tamanho de grão, o que implica que não houve início de recristalização.  
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