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RESUMO 

 

FULOP, G. O. Produção de chapas de ligas de Fe-Ti e aperfeiçoamento de suas 

propriedades magnéticas e microestruturais para utilização em máquinas elétricas e 

transformadores de baixo ruído. 2022. 86p. Tese (Doutorado em Ciências) – Escola de 

Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 2022. 

 

Transformadores de potência e motores elétricos são equipamentos que acabam gerando ruídos, 

pelo mesmo motivo, dado que estes ruídos têm origem na magnetostricção do material que 

compõe o núcleo magnético destas máquinas. Os núcleos magnéticos são formados por chapas 

finas de material ferromagnético, aonde o material mais comumente utilizado é a liga de Fe-Si 

de grão orientado (GO) em transformadores e de grão não orientado (GNO) em motores 

elétricos. No presente trabalho foi desenvolvida com sucesso uma rota de obtenção de duas 

ligas de Fe-Ti, Fe-4%Ti e Fe-7%Ti (% em massa), via laminação e sequências de tratamento 

térmicos após a laminação particular para cada amostra. A liga com 4% de Ti é laminável a 

frio, enquanto que a liga com 7% de Ti é laminável a quente. Os resultados obtidos foram 

comparados aos de uma liga Fe-Si GNO comercial. A liga com 4% de Ti possui permeabilidade 

magnética relativa 22% maior e magnetostricção menor que a liga Fe-Si. A magnetostricção é 

negativa nas ligas Fe-Ti, enquanto no Fe-Si é positiva. As duas ligas de Fe-Ti possuem maior 

valor de indução magnética máxima consistindo em respectivamente 1,83 T e 1,74 T para as 

ligas Fe-Ti com 4% e 7% de Ti e 1,67 T para o Fe-Si. No entanto, as perdas histeréticas das 

ligas Fe-Ti são muito maiores que aquelas da liga Fe-Si GNO comercial, em virtude dos valores 

de campo coercivo Hc e indução magnética remanente Br serem maiores nas ligas Fe-Ti do que 

na liga Fe-Si. Para a otimização das ligas Fe-Ti são necessários ajustes nas propriedades 

microestruturais visando a diminuição das perdas histeréticas. 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Magnetostricção. Motores Elétricos. Aços Elétricos. Fe-Ti. Perdas 

Magnéticas.  
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ABSTRACT 

 

FULOP, G. O. Production of Fe-Ti alloys thin sheets and the improovement of its magnetic 

and microstructural properties for application in electric machines and low noise power 

transformers. 2022. 86p. Tesis (Doctoral of Science) – Escola de Engenharia de Lorena, 

Universidade de São Paulo, Lorena, 2022. 

 

Power transformers and electric motors are machines that end up by generating noise, due to the 

same reason, because these noises are originated from the magnetostriction of the material that 

composes the magnetic core of these machines. Magnetic cores are formed by thin sheets of 

ferromagnetic material, where the most commonly used material is grain oriented (GO) Fe-Si 

alloy in power transformers and non-oriented electrical steel (NO) in electric motors. In the 

present work, it was developed two alloys of Fe-Ti: Fe-4%Ti and Fe-7%Ti (% mass), produced 

by rolling and heat treatment sequences, particular to each sample. The 4% Ti alloy was cold 

rolled, while the 7% Ti alloy was hot rolled. The results obtained were compared to those of a 

commercial Fe-Si GNO alloy. The 4% Ti alloy has 22% higher relative magnetic permeability 

and lower magnetostriction than the Fe-Si alloy. Magnetostriction is negative in Fe-Ti alloys, 

while in Fe-Si it is positive. The two Fe-Ti alloys have the highest value of maximum magnetic 

induction consisting, respectively, of 1.83 T and 1.74 T for the Fe-Ti alloys with 4% and 7% Ti 

and 1.67 T for Fe-Si. However, the hysteretic loss of Fe-Ti alloys are much higher than those 

of commercial Fe-Si alloy GNO, due to the coercive field values (Hc) and remanent magnetic 

induction (Br) in Fe-Ti alloys being higher than in Fe-Si alloys. For the optimization of Fe-Ti 

alloys there are needed adjustments in the microstructural properties to be applied to the 

hysteretic losses. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Magnetostriction. Electric Motors. Electrical Steel. Fe-Ti. Magnetic power losses. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Alguns dispositivos eletrônicos que são utilizados com corrente alternada possuem um 

núcleo composto por chapas de material magnético macio e isoladas eletricamente. Entre esses 

dispositivos estão os transformadores de potência e os motores elétricos. (1; 2) 

Para utilizar um material como núcleo magnético de máquinas elétricas, este deve 

possuir boas propriedades magnéticas e elétricas, tais como: alta resistividade elétrica, ter baixo 

campo coercivo e alta permeabilidade magnética. Tais propriedades visam a diminuição das 

perdas de energia associadas às propriedades magnéticas quando submetidas a campos 

alternados. (3) 

O material comercialmente usado que atende todas essas especificações são ligas de Fe-

Si, sendo aquela com 3% em peso de Si a mais utilizada. Nos transformadores, utiliza-se a liga 

de grão orientado (GO) e nos motores elétricos é usado a de grão não orientado (GNO). Estas 

ligas de Fe-Si também são chamadas de aços elétricos. No caso de transformadores de potência, 

a textura na direção de fácil magnetização - textura GOSS - é desejável para a obtenção de alta 

permeabilidade relativa. Já nos motores elétricos, o campo magnético não está confinado 

somente a uma direção, mas sim em um plano, dessa forma, não é necessária uma textura forte 

para uma determinada direção. (2 – 7) 

Um malefício desses motores e transformadores que se utilizam de aço elétrico é o ruído 

que estes geram. O problema do ruído gerado pelos transformadores tem se tornado grave, pois 

as residências estão se aproximando dos transformadores. Motores elétricos também produzem 

ruído e são afetados pela vibração. Esses dois problemas são causados pela magnetostricção do 

material que compõe o núcleo magnético. Assim, a magnetostricção nula torna-se uma 

propriedade interessante para essas aplicações. Ligas de Fe-Ti mostraram ter baixos valores de 

magnetostricção, podendo então nesse sentido ser um material promissor. (2; 3; 8 – 15)  

Neste trabalho foram produzidas ligas de Fe-Ti com 4% e 7% de Ti (em massa) por 

fusão a arco, seguido de laminação e tratamento térmicos. Nas lâminas (chapas) obtidas foram 

feitas medidas de indução magnética, permeabilidade relativa, magnetostricção e perdas 

magnéticas, bem como medidas de resistividade elétrica, dureza e ensaios de tração. Com o 

intuito de se ter parâmetros de comparação, todas as análises também foram feitas para uma 

liga comercial de Fe-3,15%Si (% em massa) de grão não orientado (GNO). A avaliação 

microestrutural dos materiais foi feita por Difratometria de Raios X (DRX), Microscopia 
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Eletrônica de Varredura (MEV), Espectroscopia por Energia Dispersiva (EDS) e Difração por 

Elétrons Retroespalhados (EBSD).  

  



13 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste item serão apresentadas as revisões bibliográficas dos assuntos considerados mais 

relevantes para o presente trabalho e que auxiliarão na interpretação dos resultados obtidos. 

2.1 Magnetostricção 
 

Magnetostricção é a deformação do material ferromagnético ao sob a ação de um campo 

magnético, em temperatura constante, ou seja, o material sofre uma mudança nas suas 

dimensões. Isso ocorre devido à movimentação das paredes de domínios magnéticos de noventa 

graus, tais domínios são característicos do estado ferromagnético. É dito que a magnetostricção 

está saturada quando esta permanece constante mesmo com o aumento do campo magnético. 

Quando o material se expande, a magnetostricção é positiva e quando o material se contrai, a 

magnetostricção é negativa. (16; 17) 

A magnetostricção longitudinal (𝜆𝑙𝑜𝑛𝑔) é medida da deformação na direção paralela à 

aplicação de campo e a deformação medida na direção perpendicular ao campo aplicado é a 

magnetostricção transversal (𝜆𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠). A magnetostricção total (𝜆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) e a magnetostricção de 

saturação (𝜆𝑠) são calculadas com a equação (1). (17) 

 𝜆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 32 𝜆𝑠 =  𝜆𝑙𝑜𝑛𝑔 −  𝜆𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 (1) 

 

Caso o material seja isotrópico, a equação (2) é válida. 𝜆𝑙𝑜𝑛𝑔 = −2𝜆𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 (2) 

 

Muito se tem estudado para aumentar os valores de magnetostricção, como é o caso do 

Galfenol e Terfenol-D (18 – 20), pois nestes casos as aplicações se referem a sensores e 

atuadores, sendo que altas magnetostricções conferem a estes dispositivos maiores 

sensibilidades. Porém, valores baixos ou nulos de magnetostricção são interessantes para alguns 

dispositivos magnéticos, a fim de diminuir o ruído gerado (21).................................. 

2.2 Funcionamento de um transformador e de um motor elétrico 

 

Transformadores e motores elétricos são equipamentos em que materiais magnéticos 

são usados em larga escala e onde o controle do ruído é muito importante. A seguir, serão 
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apresentados de maneira simplificada os princípios de funcionamento de transformadores e de 

um motor elétrico. A Figura 1 representa um desenho esquemático de um transformador. 

 

Figura 1 – Esquema simplificado do funcionamento de um trasformador. 

 

Fonte: Adaptado de (22).  

 

Um transformador é um dispositivo que permite aumentar ou diminuir a tensão elétrica 

em um circuito de corrente alternada. O seu funcionamento é, resumidamente, da seguinte 

forma: aplica-se corrente alternada na bobina primária, gerando um fluxo magnético que varia 

com o tempo, o qual é guiado pelo núcleo até a bobina secundária. Dessa forma, é induzida 

uma diferença de potencial na bobina secundária. O núcleo é composto de várias chapas finas 

de material magnético revestidas de material isolante e em um transformador está sujeito a um 

campo magnético resultante alternado que é produzido pela corrente alternada nas bobinas 

primária, que por sua vez induz correntes parasitas e na bobina secundária de mesma natureza. 

O campo alternado que atua no núcleo faz com que as chapas do núcleo se contraiam e se 

dilatem conforme o valor de H muda de direção, devido à magnetostricção do material. Essa 

contração/dilatação provoca uma vibração cuja frequência é o dobro do valor da frequência do 

campo magnético aplicado. Estes movimentos mecânicos periódicos criam vibrações sonoras 

com uma frequência fundamental de 120 Hz, quando ligados à rede elétrica. Num 

transformador, o fluxo magnético está “confinado” somente em uma direção, portanto, utiliza-

se o Fe-Si de grão orientado (GO). (1; 4; 23; 24) 

Motores elétricos são transdutores que transformam energia elétrica em mecânica. A 

parte estacionária do motor elétrico que tem a função de conduzir o fluxo magnético chama-se 

estator, onde é enrolada uma bobina. Quando as bobinas do estator são alimentadas por uma 

fonte, é produzido um campo magnético que é guiado pelas chapas de material magnético que 
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compõe o estator, induzindo uma diferença de potencial na parte rotativa da máquina. Graças à 

interação do fluxo magnético e a corrente do rotor, o torque é produzido. Devido ao campo 

magnético alternado, o material que compõe o rotor contrai e dilata, semelhante ao núcleo do 

transformador, efeito este gerado pela magnetostricção. Isso causa ruídos e vibrações nos 

motores elétricos. Vibrações são indesejáveis, pois podem gerar danos estruturais a longo prazo 

ou falhas imediatas. O campo magnético em motores elétricos não está confinado a uma direção 

somente, portanto, utiliza-se o Fe-Si de grão não orientado (GNO). (2; 10 – 12) 

De modo geral, é importante controlar os níveis de ruído, pois podem causar reações 

adversas em seres humanos, tais como interferência na fala para ruídos na faixa de 40 a 45 dB; 

insônia e interferência no sono acima de 50 dB e perda auditiva acima de 75 dB. (8) 

 

2.3 Materiais magnéticos macios 

 

Materiais magnéticos macios são os mais indicados para serem aplicados em 

transformadores e em motores elétricos, pois possuem propriedades magnéticas interessantes 

em tais aplicações. Essas propriedades são: 

• Permeabilidade magnética (): propriedade que significa que o material se 

magnetiza facilmente quando submetido à um campo magnético externo. Para que isso ocorra, 

a magnetização deve saturar para baixos valores de campo magnético aplicado. Isso significa 

que a densidade de fluxo magnético (B) é alta dentro do material para um valor pequeno de 

campo magnético externo (H) aplicado. Um exemplo de valor alto de permeabilidade magnética 

relativa seria o do ferro puro, cerca de 6000, enquanto que um material paramagnético (como 

o alumúnio, por exemplo) possui permeabilidade de apenas 1; (2; 3) 

• Campo coercivo (Hc): onde Hc é, no laço de histerese, o valor de H onde a 

magnetização é nula. Para atingir esta situação, H deve ser aplicado no sentido contrário ao que 

foi aplicado para ter atingido a saturação magnética, ou ainda, é a largura do laço de histerese, 

sendo que um baixo valor de Hc implica em baixos valores de perdas histeréticas. (2; 3) 

Portanto, a área da curva M vs H pode ser modificada quando o valor de campo coercivo 

(Hc) é modificado. O valor de Hc aumenta com a presença de defeitos estruturais, tais como: 

inclusões, discordâncias, vacâncias, partículas de segunda fase e contornos de grão. Esses 

defeitos dificultam a movimentação de paredes de domínio, pois funcionam como 

aprisionadores dessas. Para desaprisionar as paredes, é necessário fornecer mais energia, que é 

obtida pelo aumento da intensidade do campo magnético aplicado. Se o valor de Hc aumenta, o 
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laço de histerese torna-se mais largo, aumentando a área da curva, consequentemente 

aumentando as perdas histeréticas. Dessa forma, é importante controlar a presença desses 

defeitos nos materiais, para que as perdas sejam as menores possíveis. (2; 3) 

Assim sendo, a área do laço de histerese B vs H ou M vs H deve ser pequena e que está 

diretamente conectada às perdas magnéticas, que também serão discutidas mais à frente no 

presente documento.  

Mesmo um material sendo considerado macio, existem direções em que o material se 

magnetiza mais facilmente e outras que são mais difíceis. No caso de ligas ricas em ferro, a 

família de direções <100> é a de fácil magnetização, assim, para baixos valores de campos 

magnéticos aplicados o material já atinge a saturação nessa direção. A família de direções 

<110> é a de média magnetização e <111> é a de difícil magnetização. Esta propriedade se 

chama anisotropia magnetocristalina e tem influência no formato da curva M vs H. O material 

no estado desmagnetizado já possui seus momentos magnéticos alinhados nas direções 

equivalentes <100> dentro de cada domínio. Aplicando-se um campo magnético externo na 

direção específica (100), por exemplo, os domínios magnéticos alinhados nas direções <100> 

se movem através da movimentação das paredes de domínio para se alinharem à direção (100). 

(3) 

Os materiais magnéticos macios comerciais mais utilizados atualmente em 

transformadores e motores elétricos são ligas de Fe-Si, que serão discutidas no tópico 2.5. Há, 

também, as ferritas magnéticas, utilizadas em aplicações que envolvem altas frequências e que 

são materiais cerâmicos feitos por Fe2O3 misturados com pequenas proporções de elementos 

metálicos, como cobalto, manganês, níquel e zinco (25). As utilizadas em transformadores ou 

núcleos eletromagnéticos contêm zinco, níquel e/ou manganês, sendo essas utilizadas no núcleo 

magnético exposto no tópico 3.1.5. (2, 4) 

 

2.4 Perdas magnéticas 

 

Em aplicações em corrente alternada (CA), como é o caso dos transformadores e alguns 

motores elétricos, deve-se considerar a energia perdida a cada ciclo de variação do campo 

magnético. Essas perdas são chamadas de perdas magnéticas e são divididas em três parcelas, 

discutidas a seguir. 
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2.4.1 Perdas histeréticas - 𝑃ℎ 

Quando o material é magnetizado, o material acumula energia potencial magnética até 

a sua saturação, como mostrado na Figura 2 (a) em um gráfico B vs H. No processo de 

desmagnetização, uma parte dessa energia é perdida na forma de calor, fazendo com que a curva 

não volte exatamente pelo mesmo caminho da magnetização inicial. A perda histerética é 

calculada pela diferença entre a área A1 e A2, assim: 𝑃ℎ = 𝐴1 − 𝐴2. Para tal, o ciclo de 

histerese deve ser medido em condições quase-estática, ou seja, para uma frequência quase 

nula.(3; 4; 6) 

 

Figura 2 – Energia acumulada e dissipada no ciclo de histerese. 

 

Fonte: Adaptado de (26). 

 

É interessante observar que a área dentro da curva depende do campo coercivo e do 

campo remanente, portanto, a perda histerética também depende desses valores. Assim, para 

reduzir a perda histerética, deve-se diminuir os valores de campo coercivo e remanente, sendo 

necessário fabricar um material homogêneo, livre de defeitos, com o mínimo de centros de 

aprisionamento das paredes de domínio possível. (4; 6) 

2.4.2 Perda por corrente de Foulcault ou corrente parasita (Eddy Current) - 𝑃𝑐𝑝 

O campo magnético alternado CA produzido pela bobina primária (campo externo) 

induz uma corrente elétrica no material metálico (núcleo) que suporta a bobina. Essas correntes 

elétricas induzidas nas chapas criam um campo magnético oposto (𝐻𝑝) ao produzido pela 

bobina primária, a fim de anular esse campo. Essas correntes elétricas criadas nas chapas do 

material são conhecidas como correntes parasitas. A Figura 3 mostra o caminho percorrido 

a) b) 
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pelas correntes parasitas nas chapas isoladas eletricamente e que compõem o núcleo de um 

transformador. Pode-se notar que se o núcleo fosse composto por um bloco sólido, o caminho 

percorrido pelas correntes seria muito maior, o que aumentaria a perda por corrente de 

Foulcault. (4)  

 

Figura 3 – Caminho percorrido pelas correntes parasitas. 

 

Fonte: Adaptado de (4). 

 

A perda de potência específica devido às correntes parasitas é calculada pela equação 

(3). 

                                                  𝑃𝑐𝑝 =  (𝜋 . 𝐵 . 𝑓 . 𝑒)26 . 𝑑 . 𝜌                                                            (3) 

 

Onde 𝑃𝑐𝑝 são as perdas por corrente parasita em W/kg, B é a indução em T, 𝑒 é a 

espessura das chapas em metro, f é a frequência em Hz, d é a massa específica em kg/m3 e ρ é 

a resistividade em Ω.m. (6) 

Através da equação (3) é possível acessar algumas características relevantes do material 

a serem controlados. Por exemplo, diminuir a espessura da chapa (e) diminui os valores desse 

tipo de perda magnética, pois diminui o caminho percorrido pelas correntes. (3; 4; 6) 

Além disso o aumento da resistividade também é efetivo na diminuição de Pcp 

Deve-se levar em conta, também, o efeito pelicular (skin effect), ao se tratar de correntes 

parasitas. As correntes parasitas penetram até uma certa profundidade do material e a densidade 

de corrente diminui exponencialmente da superfície ao centro, como mostrado na equação (4). 

 𝐽 = 𝐽𝑠 . 𝑒−𝑥𝛿 (4) 

Seção 
em AA 

Seção 
em AA 

Núcleo de chapas 
laminadas 

Núcleo sólido 
maciço 
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Onde 𝐽 é a densidade de corrente no material, 𝐽𝑠 é a densidade de corrente na superfície, 𝑥 é a profundidade a partir da superfície, e 𝛿 é o skin depth. O δ é medido da superfície para o 

centro e representa a profundidade na qual o valor de B cai para 37% do valor na superfície. (6)  
A espessura de penetração da corrente (skin depth)  é dada pela equação (5) e em cm, 𝜌 é a resistividade em Ω.cm,  é a permeabilidade relativa e 𝑓 é a frequência em Hz. 

 

𝛿 = 5030√ 𝜌𝜇 . 𝑓 
(5) 

  

A intensidade de campo magnético 𝐻𝑝 produzido por 𝐽 aumenta da superfície para o 

centro, pois engloba todos os laços de correntes induzidos a partir da superfície, sendo, portanto, 

máximo no centro. Assim sendo, a indução magnética resultante na chapa, que é a soma vetorial 

daquela produzida pelo campo externo e daquela induzida pelas correntes parasitas (no sentido 

contrário) é mínima no centro. Portanto, a efetiva a condução das linhas de campo dentro do 

material ocorre somente até uma determinada profundidade a partir da superfície. Se a espessura 

da chapa for menor que  o campo magnético pode penetrar um maior volume de cada uma das 

chapas. Grandes valores de  requerem grandes valores de  e como consequência as espessuras 

das chapas não precisem de ser tão finas. Além disso, para diminuir a intensidade da densidade 

de corrente parasita (𝐽𝑠) é necessário que se aumente a resistividade elétrica. O aumento da 

resistividade diminui o valor de 𝐽𝑠 e, consequentemente, diminui o valor de Hp. O fato das 

chapas serem isoladas eletricamente evita o efeito de proximidade, que faria com que as chapas 

se acoplassem umas às outras, mudando o comportamento, como se fosse uma bloco, ocorrendo 

o efeito mostrado na Figura 6. (4) 

Portanto, levando em conta o skin effect e a equação (3), as perdas magnéticas 

associadas às correntes parasitas é diminuída fazendo-se um núcleo de chapas finas isoladas 

eletricamente, compostas de um material com alta resistividade e com espessura pequena, por 

essa razão, o material é laminado até espessuras que variam de 0,3 a 0,5 mm. (3; 4; 6) 

2.4.3 Perda anômala ou perda de excesso - Pa 

Após a medida da perda magnética total, observa-se que a soma de 𝑃ℎ e 𝑃𝑐𝑝 não se iguala 

ao valor medido. Faz-se então necessário adicionar uma parcela de perda extra, cujo valor é o 

que falta para completar o valor medido da perda total. A denominação de perda anômala ou 
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extra vem do fato de não se conhecer precisamente a origem dessa perda, mas acredita-se que 

essa perda esteja relacionada à velocidade de movimentação das paredes de domínio magnético 

do material, através de um termo de viscosidade. Então, para diminuir a perda magnética 

associada a essa parcela, é ideal que se tenha um material homogêneo, para facilitar a 

movimentação das paredes de domínio (3; 4; 6) 

2.4.4 Perda magnética total 

 

A perda magnética total é dada por: 𝑃𝑡 = 𝑃ℎ + 𝑃𝑐𝑝 + 𝑃𝑎, onde, 𝑃𝑡 é a perda magnética 

total, 𝑃ℎ é a perda histerética, 𝑃𝑐𝑝 é a perda por corrente parasita e 𝑃𝑎 é a perda anômala 

A perda total é influenciada pela frequência de inversão do campo magnético, ou seja, 

a frequência da corrente. Quanto maior a frequência, maiores são as perdas, e vice-versa. No 

Brasil, a corrente alternada possui uma frequência de 60 Hz, que é considerada baixa, mesmo 

assim, a área da histerese nessa frequência aumenta significativamente em relação à medida 

quase estática. A Figura 4 ilustra esse efeito, mostrando duas curvas de histerese, uma a 60 Hz 

e outra a 5 mHz, ou seja, quase estático. (6) 

 

Figura 4 - Curvas de histerese na condição quase-estática a 5 mHz e a 60 Hz. 

 

Fonte: adaptado de (6). 

 

A Figura 5 mostra, esquematicamente, o quadro de Epstein. O método de Epstein é 

comumente utilizado para se medir a perda magnética total. Para a realização das medidas de 

perda magnética total pelo método de Epstein devem ser utilizadas 88 chapas de 28 cm de 
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comprimento, 0,36 mm de espessura e 3 cm de largura cada. As tiras são colocadas nas arestas 

de um quadrado, chamado de quadro de Epstein, e cada lado é inserido um solenoide com 25 

cm de comprimento, composto de uma bobina interna e uma externa, ambas com 175 espiras. 

O quadro é ligado a um wattímetro e um potenciômetro, para controlar a densidade de fluxo no 

material. Mede-se, então, a perda em corrente alternada. (6) 

 

Figura 5 – Esquema do quadro de Epstein. 

 

Fonte: Adaptado de (6). 

2.5 Textura 

 

A textura tem forte influência no comportamento magnético do material, em especial na 

permeabilidade ou susceptibilidade magnética. Ela exacerba a manifestação da anisotropia 

magnetocristalina, discutida no item 2.3, e consequentemente como discutido no item 2.3, têm 

influência importante nas perdas histeréticas. A melhor componente de textura para materiais 

magnéticos para obter a maior permeabilidade, por exemplo, em Fe-Si é a Goss {110}<001>, 

pois correspondem às direções de fácil magnetização na direção de laminação, já que o fluxo 

magnético se dá nessa direção. (23) 

Uma maneira de se obter uma textura forte e adequada é através do crescimento anormal 

de grão. O material precisa ser laminado, para gerar vários defeitos, como bandas de 
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cisalhamento, discordâncias, maclas, etc, aumentando a energia interna do material. Para 

diminuir a energia gerada pelos defeitos, leva-se o material a tratamentos térmicos a fim de que 

ocorram recuperação e recristalização. A recuperação diminui a energia através da aniquilação 

de discordâncias, através da movimentação e escalagem das mesmas, que formam subgrãos, 

com contornos de baixo ângulo. Na recristalização há a aniquilação de discordâncias através da 

movimentação de contornos de alto ângulo. (5; 27) 

Por fim, ocorre o crescimento de grão para eliminar a energia associada aos contornos 

de grão. Em alguns casos, pode ocorrer o crescimento anormal de grão, sendo esse beneficiado 

por:  

- atmosfera específica: uma dada atmosfera pode privilegiar uma orientação específica 

devido à energia de superfície metal-atmosfera, fazendo com que ela cresça mais em relação a 

outras menos energéticas, (5; 27) 

- partículas finas de segunda fase: em uma liga contendo uma distribuição homogênea 

de partículas sub-micrométricas, o tamanho de grão normal ocorre até um tamanho limite 

(Zener Pinning), em regiões em que não tenham partículas ou que elas acabem sendo 

coalescidas, os grãos não sofrem restrições para crescimento, podendo crescer anormalmente; 

(5; 27) 

- textura pronunciada: textura forte significa presença de contornos de baixo ângulo entre 

a maioria dos cristais, ou seja, contornos de baixa mobilidade. Nessas condições, grãos com 

texturas diferentes dos demais possuem grande diferença de orientação, portanto, contornos de 

alto ângulo, com grande mobilidade, sendo capazes de crescer sob os demais; (5; 27) 

- chapas com espessura fina: no crescimento normal de grão, é função da espessura da 

chapa e das energias superficiais relativas a contornos de grãos e à interface metal-atmosfera. 

A diminuição da espessura da chapa é um fator limitante para o crescimento normal de grãos, 

beneficiando o crescimento anormal. Ao diminuir a espessura das chapas, o balanço entre a 

tensão de superfície e o potencial do contorno é quebrado, favorecendo o crescimento anormal 

de grão. O tamanho limite de grão é determinado quando a força retardadora se iguala ao 

potencial termodinâmico de crescimento normal de grão. Assim que o crescimento normal de 

grão é impedido, a diminuição da energia associada aos contornos acontecerá por crescimento 

anormal de grão. (5; 27) 

Após o processo de laminação a frio, as componentes de textura predominantes no Fe-Si 

são {112}<110> + {111}<110> e a componente Goss está presente nos centros das bandas de 

transições dessas duas componentes citadas. Esses grãos nucleiam no processo de 

descarbonetação, crescendo anormalmente em tratamento térmico aplicado posteriormente. 
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Além disso, para potencializar o crescimento anormal de grãos, são adicionadas partículas finas 

de AlN ao material, que barram o crescimento normal, pois, pelo diagrama de fases, uma liga 

com 3% em massa de Si encontra-se no campo monofásico. Além da textura forte, grãos 

grandes são desejáveis pois possuem uma área associada aos contornos menor e menos locais 

que servem como obstáculos para a movimentação das paredes dos domínios magnéticos, 

diminuindo o campo coercivo e, consequentemente, diminuindo as perdas magnéticas. (28 – 

30) 

Em (15), ligas de Fe-Ti com 3 e 4% em massa de Ti foram laminadas totalmente a frio 

até uma espessura de 0,3 mm, tendo uma redução em área de cerca de 96%. Ao recozer as ligas 

a 850 °C por 48 h, as componentes de textura finais foram as fibras α e γ. Materiais CCC 

altamente deformados a frio tendem a manter a textura de laminação após a recristalização, 

sendo que as fibras alfa e gama são as mais proeminentes. A fibra alfa fica mais intensa para 

reduções até 70%, já para reduções maiores, as componentes {112}<110> e {111}<110> 

tornam-se mais proeminentes. Para a fibra gama, deformações acima de 80%, a componente 

{111}<110> é fortalecida. A Figura 6 mostra as ODFs (orientation distribution function) para 

2= 0º (a), onde mostra a componente de textura Goss e 2= 45º, onde mostram as componentes 

fibra alfa e gama (b). (5; 31) 

 

Figura 6 – ODFs para 2= 0º ou 90° (a) e 2= 45° (b). 

 

Fonte: Adaptado de (32)e (33), respectivamente. 

 

a) b) 
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Espera-se que a presença de ambas as fibras denigra as propriedades magnéticas, pois 

as componentes de textura não possuem a direção de fácil magnetização, <100>. A fibra alfa 

possui componentes na direção <110> e da fibra gama nas direções <110> e algumas próximas 

à <111>, ou seja, as direções de média e difícil magnetização. Assim, é provável que um 

material com essas componentes de textura fortes tenha permeabilidade magnética com valores 

intermediários dentre essas duas direções. Esses valores são mais baixos comparados àqueles 

das direções <100>, já que os campos magnéticos para saturar o material serão mais altos. 

 

2.6 Ligas de Fe-Ti 

 

Alguns valores de magnetostricção de ligas de Fe-Ti foram reportados anteriormente 

por Bozorth, para as concentrações, em peso, de 1,7%, 3,4%, 5,2% e 6,9%, são, 

respectivamente, -6,2 ppm, -1,8 ppm, -1,0 ppm e 0 ppm. Não foram dadas informações da 

textura e tamanho de grão de material, nem o método de obtenção desses valores. (34) 

Em outro trabalho, a liga com 8% em atômico mostrou ter magnetostricção total nula 

para valores de campo de até 0,4 T. Para a liga de 4% em peso, os valores máximos obtidos 

foram de -9,3 ppm e -3,08 ppm para magnetostricção longitudinal e transversal, 

respectivamente, ambos para um campo máximo de 45 kA/m. (13; 14; 15)  

A Figura 7 mostra a região rica em ferro do diagrama de fases Fe-Ti.  

Em temperatura ambiente há a coexistência das fases Fe(Ti)-α, com estrutura CCC, e 

Fe2Ti, com estrutura hexagonal, também chamada de fase Laves com estrutura C14. Por ser 

uma fase não magnética, sua presença deve denegrir as propriedades magnéticas do material.  

Não se tem muitas informações sobre ligas de Fe-Ti, mas sabe-se que ligas com 

composição entre 8% e 35% em atômico de Ti,  7% e 34% em massa, as curvas de histerese 

são estreitas, o que sugere que o material possui baixo campo coercivo, sendo materiais 

magnéticos macios (13; 14)  

Em (15) foram analisadas ligas de Fe-Ti com 3 e 4% em peso de Ti e constatou-se que 

o campo coercivo era relativamente baixo, com valores de 249 e 220 A/m, respectivamente. 

Em (35), uma liga de Fe-3%Ti (% em massa) foi comparada com uma liga de Fe-Si 

GNO comercial, no qual a liga de Fe-Ti obteve uma magnetização de saturação de 176 Am2/kg 

(~1,71 T) e a de Fe-Si de 165 Am2/kg (~1,59 T). Já para a magnetostricção, a liga de Fe-Ti 

possui magnetostricção praticamente nula – tanto longitudinal quanto transversal – até 
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aproximadamente 1,25 T. A liga de Fe-Si já tem sua magnetostricção longitudinal de 1 ppm e 

a magnetostricção transversal tem o valor de -2 ppm ambas a 0,25 T. 

 

 

Figura 7 – Diagrama de fases Fe-Ti. 

 

Fonte: Adaptado de (36). 

2.7 Ligas de Fe-Si 

 

Ligas de Fe-Si são materiais magnéticos macios, ou seja, apresentam alta 

permeabilidade, baixas perdas magnéticas em campos magnéticos alternados. Essas ligas 

também são conhecidas como aços elétricos. (7) 

Adicionar silício ao ferro causa um aumento significativo da resistividade elétrica da 

liga, por exemplo, a adição de 3% em peso de silício aumenta a resistividade de 10 µΩ.cm para 

45 µΩ.cm, o que tem impacto direto na redução da perda por corrente parasita. Além disso, a 

liga tem sua permeabilidade magnética aumentada, pois a adição de silício diminui a anisotropia 

magnetocristalina. A magnetostricção também é influenciada pela presença do silício, tendendo 
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a diminuir com seu acréscimo, podendo chegar a valores nulos, como é o caso da liga com 6,5% 

em peso de Si. (6; 7) 

O diagrama de fases Fe-Si, apresentado em detalhe da região rica em ferro, mostrado na 

Figura 8. Concentrações de até cerca de 6% em peso de Si, aproximadamente, 10% em atômico, 

na temperatura ambiente, a liga está no campo monofásico, a fase presente é a Fe(Si)-α, a qual 

possui uma estrutura A2, cúbica de corpo centrado em que os átomos de ferro podem ser 

substituídos aleatoriamente por átomos de silício. Para composições acima de 6% em peso de 

Si, podem ser formadas as fases α2 e α1 (Fe3Si), respectivamente com estruturas B2 que é CCC 

ordenada e/ou D03 que é CFC ordenada. (37)–(39) 

 

Figura 8 – Diagrama de fases do Fe-Si. 

 

Fonte: Adaptado de (36). 
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Os aços elétricos utilizados em transformadores são de grão orientado com a textura 

Goss, pois o fluxo magnético está confinado na direção ao longo do comprimento das chapas, 

então, a permeabilidade magnética é alta nessa direção. Os aços elétricos utilizados em motores 

elétricos são os de grão não orientado, pois o campo magnético não está confinado em uma 

única direção, mas sim, no plano das lâminas, o ângulo entre o campo magnético e a direção de 

laminação varia, portanto, não se faz necessário ter uma textura Goss forte alinhada à direção 

de laminação. (2, 4, 5) 

A liga com 6,5% em peso de Si possui magnetostricção praticamente nula, alta 

permeabilidade, alta resistividade elétrica, baixo campo coercivo e baixas perdas magnéticas. 

Poderia ser o material ideal para ser usado em transformadores e motores elétricos, devido ao 

baixo nível de ruído e vibração gerados, alta performance e baixo gasto de energia. Porém, sua 

fabricação na forma de chapas é difícil por ser extremamente frágil para ser trabalhado a frio. 

(2, 4, 5, (40)–(42) 

Na Figura 9 são apresentados os dados de perdas magnéticas total, histerética e anômala 

em função do tamanho de grão a 1,5 T e 60 Hz, para uma liga de grão não orientado de Fe-Si 

com 0,5% em massa de Si nas direções de laminação, representada pelos quadrados, e na 

direção transversal, representada pelos losangos. (43) 

Da Figura 9, observa-se uma diminuição sensível no valor da perda total para um 

tamanho de grão um pouco menor que 75 µm, sendo que o tamanho de grão ideal está em torno 

de 150 µm, voltando a aumentar levemente para tamanhos de grãos menores. Conclui-se, 

portanto, que em aplicações nas quais uma liga GNO seja requerida há um tamanho de grão 

ideal, de forma que o valor da perda total seja minimizado. 
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Figura 9 – Efeito do tamanho de grão na perda magnética total, histerética e anômala a 1,5 T e 
60 Hz. 

 

Fonte: Adaptado de (43).  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Produção das ligas com 4% e 7% em peso de Ti 

 

As duas ligas de Fe-Ti com 4% e 7% de Ti (% em massa) foram fabricadas por fusão a 

arco, utilizando Fe com 99,8% de pureza (Mn < 800 ppm; C < 200 ppm; P < 200 ppm; S < 200 

ppm) e Ti grau 2 (Fe ≤ 0,30%, O ≤ 0,25 %, C ≤ 80 ppm, N ≤ 30 ppm, H ≤ 15 ppm). Os lingotes 

obtidos apresentavam massa de 40 g, cada um sendo fundido cerca de 5 vezes, a fim de garantir 

homogeneidade. Ao longo deste trabalho todas as composições das ligas são apresentadas em 

% em massa. 

As temperaturas de tratamento térmico foram escolhidas com base no diagrama de fases 

Fe/Ti, visto na Figura 7, e se encontram no campo monofásico dele.  

3.1.1 Produção da lâmina da liga de Fe-4%Ti por laminação a frio 

 

Os lingotes fundidos da liga com 4% de Ti foram fresados e obtiveram um formato final 

de um paralelepípedo, com espessura de cerca de 7 mm cada. A Figura 10 mostra uma amostra 

após o processo de fresagem.  

 

Figura 10 –Lingote de uma liga Fe-Ti (a) como fundido e (b) fresado. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Antes de ser laminada, essa liga foi encapsulada em tubo de quartzo e levada a um 

tratamento térmico de homogeneização a 1200°C por 4 h, em atmosfera de argônio. O lingote 

fresado a ser laminado foi encapsulado em um tubo de aço inox cujas pontas foram prensadas 
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causando o fechamento do tubo para evitar possíveis danos ao laminador, facilitar o manuseio 

e possibilitar reduções menores. O conjunto final liga + tubo tinha uma espessura de 16 mm.  

A laminação foi feita a frio em um laminador FENN 4-105, foram realizados 20 passos 

e, ao final, o conjunto possuía uma espessura de 0,7 mm. Metade das amostras foram retiradas 

do tudo e apresentavam espessuras 0,5 mm. No restante, foram realizados mais alguns passos 

de laminação - cerca de cinco passes- até se obter espessura de 0,3 mm.  

Após a laminação, a chapa foi cortada numa cortadeira ISOMET 1000 da marca 

BUEHLER, para a obtenção das lâminas. 

Com as amostras de Fe-4%Ti já cortadas, as ligas com 0,3 e 0,5 mm de espessura foram 

novamente encapsuladas em tubo de quartzo em atmosfera de argônio.  

Para as amostras com 0,3 mm, de acordo com resultados obtidos anteriormente na 

dissertação de mestrado (15), elas foram primeiramente tratadas a 850°C por 48 h. Após essa 

etapa, as amostras foram divididas em três grupos: amostra controle, somente com tratamento 

térmico a 850°C por 48 h; amostra tratada a 950°C por 6 h e amostra tratada a 1050°C por 6h. 

Já as amostras com 0,5 mm de espessura foram subdivididas em dois grupos: tratada a 

950°C por 6 h e tratada por 1050°C por 6 h. 

Como não foi conseguido o crescimento anormal de grãos, procurou-se uma rota para o 

tratamento térmico da liga com 4% de Ti, de forma a obter um material com a textura resultante 

final que preservasse mais componentes da Fibra-α (5), já que esta é a que favorece o aumento 

da propriedade permeabilidade magnética. Desta forma, a rota final de laminação e tratamento 

térmico escolhidos para a liga de Fe-Ti com 4% de Ti foi a laminação até 70% de redução, 

encaminhamento para tratamento térmico por 1100°C por 4 h, repetindo-se esse processo até 

obter uma espessura de 0,5 mm. Na sequência, a amostra foi encaminhada para tratamento 

térmico a 1100°C por 12 h seguido de um resfriamento rápido em água com o intuito de evitar 

a formação da fase TiFe2.  

3.1.2 Produção das lâminas da liga de Fe-7%Ti 

 

Foram produzidas duas ligas de 7% de Ti em diferentes processos de fabricação, 

descritos a seguir. 

Após o tratamento térmico do lingote como fundido, cortou-se, por eletroerosão a fio, 

uma lâmina com 0,5 mm de espessura e 5 mm de comprimento. A liga nesta condição não 

laminada é denominada de Fe-7%Ti – NL. 
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Outra liga com 7% de Ti no estado bruto de fusão e após o tratamento térmico de 

homogeneização, foi laminada a quente, a 1100°C. Para tanto, o lingote foi encapsulado em um 

tubo de aço, a fim de diminuir a exposição do material ao ar e evitar a contaminação por 

oxigênio. Dentro do tubo, o lingote foi banhado com leite de magnésia, pois ao evaporar durante 

o processo que é realizado a 1100°C, cria uma camada de um pó entre o lingote de aço e a liga 

em estudo, o que impede a difusão entre eles, evitando que a liga e o tubo se soldem por 

caldeamento durante a laminação. A temperatura e tempo inicial de encharque do conjunto, 

tubo + lingote da liga Fe-7%Ti foi de 1100 °C por cerca de 3 min, sendo este passado pelo 

laminador, e imediatamente retornado ao forno, permanecendo por 1 min. O processo de 

encharque e laminação foi repetido até que a espessura atingisse um valor próximo a 0,5 mm, 

com uma redução em área de 92%. O último passo de laminação foi a frio, a fim de introduzir 

defeitos no material. A laminação a frio é realizada com o intuito de aumentar a densidade de 

defeitos microestruturais e consequentemente a energia interna armazenada no material. Assim, 

no processo final de tratamento térmico que o material é submetido, a liberação dessa energia 

é utilizada primeiramente no processo de recuperação, onde se eliminam discordâncias de sinais 

opostos por meio da movimentação e/ou escalagem delas. Na sequência, ocorre o processo de 

recristalização, que pode ser definido como a remoção de defeitos por meio da movimentação 

de contornos de alto ângulo. O potencial termodinâmico da recristalização é, justamente, a 

energia armazenada na deformação plástica. Por fim, ocorre crescimento de grão, para diminuir 

a energia associada à área dos contornos de grão. Portanto, a introdução de defeitos cristalinos 

no material é importante para que haja a formação de uma nova estrutura de grãos. (2, 3) 

O processo final de tratamento térmico o qual o material foi submetido ocorreu em 

atmosfera inerte a 1100°C por 12 h seguido de recozimento a 1250 °C por 30 min, realizando-

se um resfriamento rápido em água. O recozimento final por 30 min a 1250 °C foi realizado 

com o intuito de dissolver a fase TiFe2. Esta liga de Fe-7%Ti, laminada a quente com 

subsequentes tratamentos térmicos de recristalização a 1100°C por 12 h e recozimento a 1250 

°C por 30 min será denominada de Fe-7%Ti - L. 

Após o resfriamento rápido das ligas Fe-Ti no último tratamento térmico aplicado 

observou-se que devido à contração térmica e à pequena espessura das chapas das ligas de Fe-

Ti laminadas, houve a presença de pontos concentradores de tensão, ocasionando empenamento 

de algumas partes das chapas. Apesar das tentativas para desempenar as amostras, ainda se 

manteve uma certa distorção. 
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3.1.3 Liga de Fe-Si 

 

A liga de Fe-Si utilizada nesse trabalho é uma liga comercial com 3,15% de Si com 

espessura de 0,5 mm. A sua composição química é 0,0017% C; 0,05% Mn; 0,007% P; 0,0339% 

S e 0,0010% Al, sendo todas as porcentagens em massa. Foi feito um procedimento de remoção 

da camada isolante que envolve a chapa da liga e para tal foi utilizada uma solução aquosa de 

NaOH (20 g de NaOH e 80 g H2O) a 80°C seguida por uma solução de 20 mL HCl e 80 mL 

H2O a 60°C. 

3.1.4 Avaliação da Microestrutura 

 

A avaliação microestrutural dos materiais foi feita através de microscopia eletrônica de 

varredura, utilizando um microscópio da marca Hitachi, modelo TM3000. As ligas foram 

preparadas por metalografia convencional, ou seja, embutimento, lixamento e polimento. Para 

revelar os contornos de grãos, as amostras foram atacadas com uma solução de Nital 10% em 

volume, com tempos que variaram de 30 a 60 s. No mesmo equipamento, foram feitas medidas 

de composição química por EDS. Os valores de tamanho de grão foram medidos através do 

método do intercepto utilizando-se cerca de 20 micrografias para cada amostra. 

A difratometria de raios X foi realizada nas amostras em chapa utilizando um 

difratômetro da Panalytical, modelo Empyriam, utilizando-se radiação de molibdênio. As 

medidas foram aquisitadas no intervalo de 2θ entre 15,0° e 40,0°, com passo de 0,01° e 5 s por 

passo. O resultado foi comparado com um padrão para amostras na forma de pó, a partir de 

dados obtidos no software Pearson Crystal Data. O cálculo do parâmetro de rede das ligas a 

partir dos dados de DRX foi realizado usando o Programa de uso livre PowderCell. (44) 

As análises de Electron Backscatter Diffraction (EBSD) foram feitas na Universidade 

Federal do Paraná, em Curitiba, utilizando um microscópio MEV FEG da Tescan modelo Mira 

3 com um detector acoplado Nordlys da Oxford no caso das ligas de Fe-Ti e no Laboratório de 

Caracterização Estrutural, na UFSCar, em São Carlos utilizando um microscópio FEI INSPECT 

S 50 para a liga de Fe-Si. 
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3.1.5 Medidas de Indução Magnética e Magnetostricção nas Lâminas 

 

As medidas dessas propriedades magnéticas foram feitas em temperatura ambiente e em 

corrente contínua. Para medir a magnetostricção e a indução magnética foi utilizado o 

dispositivo mostrado na Figura 11, o qual é composto por dois núcleos magnéticos de ferrita 

magnética de manganês em formato de U. Para aplicar corrente na bobina primária, i.e., aquela 

responsável por aplicar o campo magnético externo, foi utilizada uma fonte de corrente da 

TEKTRONIX, modelo PWS4602. A diferença de potencial máxima foi de 10 V, com uma 

corrente de aproximadamente 1,5 A. Para medir o valor máximo da indução, foi usada uma taxa 

de aumento do campo de 1,5 kA/m/s, chegando até o campo limite do dispositivo (45 kA/m). 

Para a medida das propriedades magnéticas, as amostras são lixadas e limpas no 

ultrassom utilizando álcool isopropílico, para garantir uma superfície livre de oxidação e com 

boa aderência para os extensômetros.  

 

Figura 11 – Dispositivo para medida de magnetostricção e indução magnética em lâminas (a) 

desconstruído e (b) montado. 

 

 

a) 

b) 

a) 
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Fonte: próprio autor. 

Os extensômetros utilizados são do fabricante EXCEL SENSORES INDÚSTRIA, 

COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA, e possuem fator de sensibilidade de 2,17 – relação 

entre a variação da resistência elétrica e a deformação. Foi colocado um extensômetro para 

medir a magnetostricção longitudinal de cada face e um para medir a transversal. Para o valor 

da magnetostricção longitudinal final, era feita a média aritmética entre os dois extensômetros. 

Os extensômetros eram ligados à uma ponte de WHEATSTONE da NATIONAL 

INSTRUMENTS (NI9237), na configuração de ¼ de ponte. 

Para a medida de indução magnética, uma bobina secundária com 80 espiras foi 

enrolada na amostra, sendo ligada a um fluxímetro da marca LAKESHORE, modelo 640. 

3.1.6 Medida de Perda Magnética Total 

 

As medidas de perda magnética total foram realizadas na Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo, também em temperatura ambiente, utilizando um Single Sheet 

Tester (SST) da marca SOKEN, modelo DAC-BHW-5. Foram feitas medidas para três valores 

de indução magnética, sendo de 0,7; 1,0 e 1,3 T, com frequência de 60 Hz. Para ambas as coletas 

de perdas magnéticas e de magnetostricção, são realizadas seis medidas, fazendo-se a média 

aritmética dos seis resultados. 

Tal instrumento é livre de gaps de ar – para amostras perfeitamente planas – deixando a 

leitura mais precisa. O funcionamento é semelhante ao nosso dispositivo apresentado na Figura 

11, a diferença é que a bobina secundária que mede a indução da amostra é interna ao aparelho.  

3.1.7 Resistividade 

 

As medidas de resistividade foram feitas em corrente direta utilizando um equipamento 

PPMS modelo EVERCOOL II da QUANTUM DESIGN. Elas foram realizadas sem a aplicação 

de campo magnético no intervalo de temperatura de 2 a 300 K, a uma taxa de 2 K/s. 

3.1.8 Medidas de dureza 

 

As medidas de dureza foram obtidas utilizando-se um Microdurômetro OMNIMET 

BUEHLER 6030, para cada amostra foram feitas 30 medições em diferentes locais com 150 

kgf por 15 s. 
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3.1.9 Ensaios de Tração 

 

Os ensaios de tração foram realizados utilizando-se uma máquina de ensaio universal 

da marca EMIC, modelo DL-3000, sendo a velocidade de carregamento usada de 0,01 mm/s 

até a ruptura. Foram utilizados três corpos de prova para cada liga. A forma e dimensões das 

amostras para o ensaio mecânico estão dispostas na Figura 12, tendo sido retirados da norma 

ASTM A370. 

 

Figura 12 – Desenho esquemático dos corpos de prova para ensaios de tração. 

 

Fonte: próprio autor. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Primeiramente, serão apresentados os resultados referentes ao estudo do crescimento 

anormal de grãos para a liga de Fe-4%Ti, estudos estes conduzidos por observação das 

microestruturas e composição obtidos por Microscopia Eletrônica de Varredura e de 

composição via EDS, respectivamente. 

Em um segundo momento, serão apresentados os resultados dos estudos quanto à 

microestrutura e as propriedades magnéticas e mecâncicas para as três ligas principais do 

estudo, sendo a de Fe-Si GNO, Fe-4%Ti, Fe-7%Ti – NL e Fe-7%Ti – L, que serão comparados 

aos da liga comercial de Fe-Si GNO. 

Ressaltamos que todas as composições apresentadas ao longo da seção são em % em 

massa. 

 

4.1 Estudo do crescimento anormal de grãos na liga Fe-4%Ti. 

 

Nestes estudos preliminares, foram estudados tratamentos térmicos na liga Fe-4%Ti 

com espessuras de 0,3 e 0,5 mm. 

Para as amostras com 0,3 mm de espessura, de acordo com resultados obtidos em (15), 

estas foram primeiramente tratadas a 850°C por 48 h, por ter sido observado o indício de 

crescimento anormal de grão nesta liga para esta condição de tratamento térmico, no presente 

trabalho, isto não ocorreu. Por não ter sido observado o crescimento anormal de grãos esperado 

naquela condição, outros tratamentos térmicos posteriores ao inicial a 850 °C por 48 h, foram 

então realizados. As amostras da liga com 4% de Ti foram divididas em três grupos: amostra 

controle, somente com tratamento térmico a 850°C por 48 h; e tratadas a 850°C por 48 h e 

subsequentemente uma amostra tratada a 950°C por 6 h e outra amostra tratada a 1050°C por 

6h. 

Já as amostras com 0,5 mm de espessura foram subdivididas em dois grupos: tratada a 

950°C por 6 h e tratada por 1050°C por 6 h, mas sem o tratamento térmico preliminar a 850°C. 

4.1.1 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

A Figura 13 mostra micrografias da liga de Fe-4% Ti laminada até a espessura de 0,3 

mm após o tratamento térmico a 850 °C por 48 h, denominado de tratamento térmico inicial, 

sendo esta amostra a denominada de amostra controle. 
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Figura 13– Micrografias da liga Fe-4%Ti laminada com espessura de 0,3 mm tratada a 850 °C 

por 48 h, para (a) 100x, (b) 500x e (c) 1000x. 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal.  

a) 

b) 
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200 µm 

100 µm 
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Como já foi citado, ao contrário do que era esperado de resultados anteriores obtidos na 

dissertação de mestrado, não foi observado crescimento anormal de grão nessas ligas, o que se 

observa é uma distribuição equiaxial de grãos. Nota-se a presença da fase TiFe2 que está 

indicada pela seta, na Figura 12. O esperado era obter um comportamento como o ocorrido em 

(15), onde foi observado crescimento anormal de grão para essa temperatura e tempo de 

tratamento térmico. Através do método do intercepto, o tamanho médio de grão obtido é de 

aproximadamente 5,8 ± 0,7 µm. Os pontos pretos provavelmente são porosidades oriundas do 

processo de ataque químico da amostra, tendo em vista que são completamente escuros. 

A Tabela 1 mostra os resultados de composição química obtidos por EDS para essa liga. 

 

Tabela 1 – Composição química da liga Fe-4%Ti com espessura de 0,3 mm tratada a 850 °C 

por 48 h. 

Fase Fe Ti 

Fe(Ti)-α 96,65± 0,18 3,35 ± 0,18 

TiFe2 78,1 ± 0,6 21,9 ± 0,6 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A deficiência de Ti observada na liga tratada inicialmente pode estar associada a perdas 

de Ti na fusão, assim como no tratamento térmico de longa duração, já que a espessura da 

amostra é bem fina. A presença da fase TiFe2 não explicaria esta deficiência, pois atuaria no 

sentido de aumentar a quantidade de Ti na liga, pois esta fase tem a proporção de 2Fe:1Ti. 

Observa-se também que a composição medida da fase TiFe2 não corresponde à estequiometria 

perfeita desta fase. A fase TiFe2 tem um intervalo de solubilidade largo entre ~ 3% e 28% de 

Ti a 850°C. 

A Figura 14 mostra micrografias, em diferentes magnificações, para a liga Fe-4%Ti 

tratada inicialmente (850 °C/ 48 h) e acrescentando um tratamento térmico posterior a 950 °C 

por 6 h. 

Pode-se observar na Figura 14 que, apesar de ainda possuir uma distribuição equiaxial 

de grãos, a liga nesta condição possui grãos mais grosseiros quando comparada com a liga que 

só foi tratada com o tratamento térmico inicial, resultado do tratamento térmico posterior ao de 

850 °C em temperatura maior. A fase TiFe2 aparece como partículas finas, também indicada 

pela seta em azul, o que pode sugerir que foram formadas durante o resfriamento. 
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Figura 14 – Micrografias da liga laminada Fe-4%Ti com tratamento inicial (850 °C/ 48 h) e 

com posterior tratamento térmico a 950 °C por 6 h para os aumentos de: (a) 100x, (b) 500x e 

(c) 1000x. 

 

 

 

Fonte: arquivo pessoal.  

a) 

b) 
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O método do intercepto forneceu um tamanho médio de grão de 38,9 ± 12,0 µm, ou 

seja, a adição do tratamento térmico a 950 °C por 6 h causou o aumento do tamanho de grão de 

5,8 µm para 38,9 µm – cerca de 6,7 vezes maior. 

A Tabela 2 mostra o resultado de EDS para esta liga Fe-4%Ti tratada inicialmente e 

posterior tratamento térmico a 950 °C por 6 h. 

 

Tabela 2 - Composição química da liga laminada Fe-4%Ti com tratamento inicial (850 °C/ 48 

h) e com tratamento térmico posterior a 950 °C por 6 h. 

 

Composição (%p.) 

Fase Fe Ti 

Fe(Ti)-α 96,51 ± 0,16 3,49 ± 0,16 

TiFe2 75,4 ± 0,7 24,6 ± 0,7 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Segundo o diagrama de fases da Figura 7, a fase C14 - TiFe2, existe até uma temperatura 

de cerca de 950 °C, e como esta foi exatamente a temperatura de tratamento térmico, a sua 

presença é incerta. Para tentar quantificar o quanto seria esperado desta fase nesta temperatura, 

foram realizados cálculos utilizando o software TermoCalc que resultaram em uma fração 

volumétrica de 0,35% à temperatura de 950° C. Com esse cálculo, é possível identificar que, a 

essa temperatura e nessa composição, a fase TiFe2 está presente, justificando a presença dela 

nessa liga. Porém, a presença desta fase nesta amostra também poderia ser, eventualmente, 

atribuída a variações de temperatura durante o tratamento térmico ou precipitação durante o 

resfriamento. 

A Figura 15 exibe as micrografias em diferentes magnificações para a liga Fe-4%Ti 

com espessura de 0,3 mm. Essa amostra também foi inicialmente tratada a 850 °C por 48 h, 

seguido de um tratamento térmico posterior a 1050 °C por 6 h. 

A microestrutura é semelhante às das Figuras 12 e 13, ou seja, apresenta grãos bem 

definidos após os tratamentos térmicos, há a presença de grãos de diferentes tamanhos 

coexistindo, como pode ser observado nos três aumentos apresentados, indicando um 

crescimento normal de tamanho de grão.  
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Figura 15 - Micrografias da liga laminada de Fe-4%Ti com tratamento térmico inicial (850 °C 

/ 48 h) seguido de tratamento térmico a 1050 °C por 6 h para ampliações de: (a) 100x, (b) 

500x e (c) 1000x. 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal.  
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Fica evidente o efeito da temperatura mais alta de tratamento térmico, pois nas 

micrografias com magnificações de 500 e 1000 vezes, é possível observar que os grãos são bem 

mais grosseiros. Não foi observada a fase TiFe2, pois na temperatura de tratamento térmico de 

1050 °C, o campo de fases estáveis é monofásico, conforme o diagrama de fases apresentado 

na Figura 7.  

O método do intercepto resultou em um tamanho médio de grão de 83,8 ± 19,0 µm, ou 

seja, a adição do tratamento térmico a 1050 °C por 6 h causou o aumento do tamanho de grão 

de 5,8 µm para 83,8 µm que é mais que o dobro do obtido com a temperatura de 950 °C (38,9 

µm). 

A Tabela 3 mostra os resultados de EDS para a liga tratada a 850 °C por 48 h e 

posteriormente a 950 °C por 6 h. 

. 

Tabela 3 - Composição química da liga laminada Fe-4%Ti com tratamento inicial (850°C/48 

h) seguido de tratamento térmico a 1050 °C por 6 h. 
 

Composição (%p.) 

Fase Fe Ti 

Fe(Ti)-α 96,41 ± 0,14 3,59 ± 0,14 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Pequenas variações da concentração de Ti observadas entre a amostra inicialmente 

tratada e as tratadas a 950°C e 1050°C por 6 h, podem estar associadas ao limite de sensibilidade 

do equipamento. 

A seguir vamos apresentar os resultados da mesma liga laminada Fe-4%Ti, mas com a 

espessura de 0,5 mm, ou seja, originadas do mesmo lingote, mas com alguns passos a menos 

de deformação que a liga com 0,3 mm de espessura. Para a espessura de 0,5 mm, as amostras 

da liga não foram submetidas ao tratamento inicial de 850 °C por 48 h. 

As Figuras 16 e 17 mostram, respectivamente, as micrografias em diferentes 

magnificações para a liga laminada de Fe-4%Ti com espessura de 0,5 mm em amostras tratadas 

a 950 °C e 1050 °C, ambas por 6 h. 
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Figura 16 - Micrografias da amostra Fe-4%Ti com espessura de 0,5 mm tratada a 950 °C por 

6 h para ampliações de (a) 100x, (b) 500x e (c) 1000x. 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal.  
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Figura 17 - Micrografias da amostra Fe-4%Ti com espessura de 0,5 mm tratada a 1050 °C por 
6 h para ampliações de: (a) 100x, (b) 500x e (c) 1000x. 
 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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A análise de EDS foi feita na matriz e nas partículas maiores que o diâmetro do feixe e 

elétrons (> 5 – 10 m). Foi constatado que algumas são de compostos contendo Si, podendo 

ser partículas de SiC provenientes do processo de lixamento e polimento da amostra, portanto 

são artefatos da preparação metalográfica. Outras partículas são possivelmente óxidos e 

apresentam composição que variam entre 2,9% a 98,7% Ti (% em massa).  

Pelo diagrama de fases ternário de Fe-Ti-O exibido na Figura 18, pode ser observado 

que uma pequena quantidade de oxigênio é suficiente para formar óxido do tipo TiO, portanto 

é possível que essas partículas sejam óxidos de titânio, que podem ter inibido a formação da 

fase TiFe2. (36) 

 

Figura 18 – Sessão ternária a 1000 °C do diagrama de fases Fe-Ti-O. 

 

Fonte: Adaptado de (36).  

 

As Figuras 16 e 17 também mostram que os grãos possuem uma distribuição de tamanho 

normal, com a presença de grãos pequenos, médios e grandes, indicando que também não houve 

crescimento anormal de grão. Para a amostra que foi tratada a 950 °C por 6 h, o tamanho médio 

de grão foi de 35,6 ± 9,6 µm e da amostra tratada a 1050 °C por 6 h é de 48,6 ± 7,2 µm. o 

tamanho de grão não apresenta uma diferença significativa para as duas temperaturas. 
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O tamanho de grão da amostra tratada a 950 °C assemelha-se ao da Figura 14 (0,3 mm, 

tratada a 850 °C por 48 h com posterior tratamento térmico a 950 °C por 6 h), não mostrando 

grande diferença no tamanho de grão entre os tratamentos térmicos aplicados. Já para a amostra 

tratada a 1050 °C os grãos são cerca de 40 µm menores quando comparados àqueles da amostra 

da Figura 15 (0,3 mm), tratada a 850 °C por 48 h com posterior tratamento térmico a 1050 °C 

por 6 h). Isso pode ser explicado pela diferença de espessura das amostras, tendo em vista que 

espessuras menores favorecem o crescimento de grão, pois há uma diminuição da energia 

superficial relativa aos contornos. (5), (27) 

A Tabela 4 mostra os resultados de EDS para a liga de Fe-4%Ti de 0,5 mm de espessura 

e tratada a 950 °C e a 1050 °C. 

 

Tabela 4 – Composição química das fases da liga de Fe-4%Ti com 0,5 mm de espessura. 

Amostra tratada a 950 °C 

Composição (%p.) 

Fase Fe Ti 

Fe(Ti)-α 96,43 ± 0,26 3,57 ± 0,26 

Amostra tratada a 1050 °C 

Composição (%p.) 

Fase Fe Ti 

Fe(Ti)-α 97,53 ± 0,12 3,47 ±0,12 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 Os resultados da Tabela 4 demostram que a liga com espessura de 0,5 mm tratada a 950° 

e 1050°C têm essencialmente a mesma composição inicial, antes do tratamento térmico. 

 

4.2 Resultados das ligas de Fe-4%Ti, Fe-7%Ti e Fe-Si 

 

A seguir são apresentados para as três ligas de Fe-4%Ti, Fe-7%Ti e Fe-Si GNO, os 

resultados de: 

- Difratometria de raios X; 

- Microscopia Eletrônica de Varredura e Medidas de Composição por EDS; 

- Medidas de Difração de Elétrons Retroespalhados (EBSD); 

- Curvas B vs H (histerese magnética); 
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- Permeabilidade magnética; 

- Magnetostricção vs H; 

- Magnetostricção vs B; 

- Perdas magnéticas; 

- Medidas de dureza; 

- Ensaios de tração. 

4.2.1 Difratometria de Raios-X (DRX) 

 

A Figura 19 mostra o padrão de difração para a liga de Fe-4%Ti laminada a frio e tratada 

a 1100 °C por 12 h, juntamente com os dados da fase padrão Fe(Ti)-α. 

 

Figura 19 - Difratograma da liga de Fe-4%Ti laminada a frio e tratada a 1100 °C por 12 h. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A Figura 19 demonstra que há somente a fase Fe(Ti)-α, estando de acordo com o 

diagrama de fases apresentado na Figura7. Portanto, o resfriamento rápido impediu o 

surgimento da fase secundária. O pico mais intenso é o (110). Porém, os picos relativos aos 

planos (200) e (211) possuem a mesma intensidade, diferindo do padrão, o que pode ser uma 

característica específica da região analisada na amostra na forma volumétrica. 

A Figura 20 mostra o padrão de difração para a liga de Fe-7%Ti - NL (não laminada) e 

recozida a 1200 °C por 12 h, juntamente com os dados da fase padrão Fe(Ti)-α. Pela análise do 

difratograma, constatamos que, além da fase Fe(Ti)-α, também encontramos a fase TiFe2, 

(110) 

(200) (211) 

(220) (310) 
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coincidindo com o diagrama de fases, pois, a 1200 °C a liga com esta composição encontra-se 

no campo bifásico. 

A Figura 20 mostra o padrão de difração para a liga de Fe-7%Ti - L (laminada) e tratada 

a 1100°C por 12 h seguido de recozimento a 1250 °C por 30 min, juntamente com os dados da 

fase padrão Fe(Ti)-α. 

 

Figura 20 – Difratograma da liga Fe-7Ti - NL.
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Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Figura 21 - Difratograma da liga de Fe-7%Ti - L.  

20 30 40 50

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

I/
I m

a
x

2q (°)

 Fe-a Padrão
 Fe-7Ti - L

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Diferentemente da liga Fe-7%Ti-NL, o difratograma da liga Fe-7%Ti-L, apresentado na 

Figura 21 mostra que a única fase presente é a Fe(Ti)-α. Portanto, o tratamento final a 1250 °C 

mostrou-se eficaz para eliminar a fase TiFe2.  

A Figura 22 mostra o padrão de difração para a liga de Fe-Si GNO. No mesmo gráfico, 

também foram colocados os dados da fase padrão Fe(Si)-α. 

 

Figura 22 - Difratograma da liga Fe-Si GNO. 
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Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Da Figura 22 podemos observar a presença somente da fase Fe(Si)-α, estando de acordo 

com o diagrama de fases apresentado na Figura 8. O pico mais intenso é o referente ao plano 

(110), a 20,14° sendo este também o pico mais intenso do padrão. O pico relativo ao plano 

(200) a 28,64° possui a mesma intensidade relativa que o padrão, e o pico a 35,25° relativo ao 

plano (211) tem uma intensidade levemente menor. As diferenças podem ser atribuídas ao fato 

de a medida não ter sido feita no material na forma de pós. 

Na Tabela 5 são apresentados os valores de parâmetro de rede (𝑎) calculados a partir 

dos difratogramas e os valores calculados das deformações causadas pela dilatação da rede, 

devido à substituição de Fe pelos solutos, Ti e Si na fase Fe- α. Para o cálculo da deformação (𝑎 −  𝑎0) 𝑎⁄ , o parâmetro de rede para o Fe puro utilizado é de 𝑎0 = 2,866 Å. (44) 
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Tabela 5 – Parâmetro de rede e deformação de rede para as ligas Fe-4%Ti, Fe-7%Ti e Fe-Si 

GNO 

Liga Fe-4%Ti Fe-7%Ti-L 
Fe-Si comercial 

GNO 

Parâmetro de rede - 𝒂 (Å) 2,880 2,884 2,868 

Variação relativa de 𝒂𝟎 em relação ao 

Fe puro na rede CCC ( 10-6 ou ppm) 
4885 6280 698 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 

Dos resultados apresentados na Tabela 5 observa-se que a deformação causada pela 

adição de Ti na rede do Fe é quase uma ordem de grandeza maior que a causada pela adição de 

Si.  

4.2.3 Microscopia Eletrônica de Varredura – Imagem e Composição Química 

As Figuras 23 (a – c) exibe as micrografias das ligas de Fe-4%Ti laminada a frio e 

tratada a 1100 °C por 12 h, da liga não laminada de Fe-7%Ti-NL tratada a 1200 °C por 12 h e 

da liga laminada de Fe-7%Ti-L tratada 1100°C por 12 h seguido de recozimento a 1250 °C por 

30 min. 

Da Figura 23 observa-se que a distribuição de grãos para todas as ligas é equiaxial. Para 

a liga de Fe-4%Ti laminada a frio percebe-se uma certa predominância de grãos mais 

grosseiros, apresentando tamanho médio de grão é 248,73 ± 50,49 µm. Já para a liga Fe-7%Ti-

NL, o tamanho médio de grão calculado foi de 915,7 ± 278,4 µm e para liga Fe-7%Ti-L o 

tamanho médio de grão calculado foi de 558,6 ± 147,1 µm, sendo esse valor quase duas vezes 

menor que para a liga Fe-7%Ti - NL.  

Comparada à liga Fe-7%Ti – NL, como a laminação a quente da liga de Fe-7%Ti-L 

ocorreu a 80% do valor da temperatura de fusão (aproximadamente, 1320°C), a presença de 

recristalização dinâmica é muito proeminente, resultando em grãos mais finos após a laminação, 

e também devido a menor temperatura de tratamento térmico a que essa liga foi submetida. A 

variação relativa (desvio padrão do tamanho de grão / tamanho médio de grão) para a liga não 

laminada foi 0,30, enquanto que para a liga Fe-7%Ti-L foi 0,26, mostrando que a liga laminada 

possui uma distribuição mais estreita de tamanhos de grão, também explicada pela 

recristalização dinâmica. 
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Durante a laminação da liga de Fe-4%Ti foram realizados tratamentos térmicos quando 

se atingia 70% de redução, mas os últimos passos foram efetivados totalmente a frio, o que foi 

suficiente para que o encruamento sofrido por esta liga fosse muito superior à da Fe-7%Ti – L, 

dessa forma, foram adicionados mais centros de nucleação da recristalização, resultando em 

uma granulometria mais fina, de cerca de 2,2 vezes menor. Além disso, a variação relativa do 

tamanho de grão é de 0,2, ou seja, a distribuição de tamanhos de grão é estreita, explicada pelos 

diversos pontos de nucleação da recristalização. 

Os resultados das medidas de composição obtidas por EDS nas ligas de Fe-4%Ti, Fe-

7%Ti – NL e Fe-7%Ti - L. são mostrados na Tabela 6.  

 

Tabela 6 - Composição química da fase Fe(Ti)-a das ligas de Fe-4%Ti, Fe-7%Ti – NL e Fe-
7%Ti - L  
 

 Composição (% em massa) 

Liga Fe Ti 

Fe-4%Ti 96,54 ± 0,05 3,46 ± 0,05 

Fe-7%Ti-NL 93,90 ± 0,35 6,1 ± 0,35 

Fe-7%Ti - L 93,77 ± 0,26 6,23 ± 0,26 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 As composições são próximas das composições nominais, mas eventuais diferenças 

podem estar relacionadas ao processo de fusão das ligas, onde pode ter ocorrido uma 

evaporação preferencial de Ti. 

A Figura 24 mostra uma micrografia obtida em uma chapa comercial de Fe-Si de grão 

não orientado (GNO). Observa-se que esse material, assim como obtido para as ligas de Fe-Ti, 

também possui uma distribuição equiaxial de grãos, onde coexistem grãos bem grandes e grãos 

pequenos. Isso indica que este material não apresenta crescimento anormal de grão. Os pontos 

pretos provavelmente são porosidades, tendo em vista que são completamente escuros. 

Através do método do intercepto foi determinado que o valor médio de grão é de 

aproximadamente 74,2 ± 10,8 µm. A variação relativa do tamanho de grão para esta liga foi de 0,14, 

mostrando que a distribuição de grão é bastante estreita. 
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Figura 23 - Micrografia das ligas: Fe-4%Ti laminada a frio e tratada a 1100°C por 12 h (a), liga Fe-

7%Ti-NL tratada a 1200°C por 12 h (b) e (c) liga laminada de Fe-7%Ti-L tratada a 1250°C por 12 h.  

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

1 mm 

(c) Fe-7%Ti-L 

(b) Fe-7%Ti-NL 

(a) Fe-4%Ti 
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Figura 24 – Micrografia da liga de Fe-Si GNO comercial. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

O resultado das medidas de composição da liga de Fe-Si GNO obtidas por EDS é 

mostrado na Tabela 7.  

 

Tabela 7 – Resultado de EDS da liga Fe-Si GNO. 

 Composição (% em peso) 

Fase Fe Si 

Fe(Si)-α 97,02 ± 0,08 2,98 ± 0,08 

Fonte: Arquivo pessoal. 

4.2.4 Difração de Elétrons Retroespalhados (EBSD) 

 

As Figuras 25 (a) e (b) mostram as ODFs, respectivamente, de 𝜑2 = 0° e 𝜑2 = 45° para 

a liga de Fe-4%Ti, enquanto que a Figura 26 mostra as ODFs para a liga de Fe-7%Ti.  

 

1 mm 
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Figura 25– ODFs da liga Fe-4%Ti para 𝝋𝟐 = 𝟎° (a) e 𝝋𝟐 = 𝟒𝟓° (b). 
 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Figura 26 - ODFs da liga Fe-7%Ti - L para 𝝋𝟐 = 𝟎° (a) e 𝝋𝟐 = 𝟒𝟓° (b). 
 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

Em ambas as ligas nota-se a fraca presença da componente de textura cubo girado 

{001}<110>, sendo que a liga com 7% de Ti apresenta a componente {001}<120>, indicada 

pelas setas e letra “A” em amarelo. Além disso, com relação à Fibra-α a liga Fe-4% Ti, a 

componente {112}<110> é a de maior intensidade, e a {113}<110> exibe uma intensidade 

pouco significativa. Já a liga Fe-7%Ti – L  a componente de maior intensidade encontra-se 

entre a {112}<110> e a {111}<110>.  

Em se tratando da Fibra-γ, a liga com 4% de Ti apresenta maior intensidade para a 

componente {111}<110> e a liga Fe-7%Ti – L possui uma componente desconhecida, indicada 

pelas setas e letra B marrons.  

As Figuras 27 (a) e (b) mostram as ODFs para a liga de Fe-Si GNO, relativas a 𝜑2 = 0° 

e 𝜑2 = 45°, respectivamente. Ao se comparar a Figura 27 com a Figura 6, nota-se a presença 

a) b) 

B 
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de três principais componentes de textura: Fibra-γ com uma forte presença de {111}<112>, 

seguida por uma componente Goss {110}<001> menos intensa e uma textura cubo {001}<010> 

mais fraca. 

A presença de Fibra-γ forte com Goss e cubo fracas já foram encontradas em aço elétrico 

de grão não orientado (35), (45), (46). As componentes de textura que fazem parte da Fibra-γ 

possuem, em sua maioria, a família de direção <111>, sendo essa de difícil magnetização. 

Entretanto, as texturas Cubo e Goss possuem a família <100>, sendo estas direções de fácil 

magnetização, o que é positivo em se tratando em aumentar a permeabilidade magnética. 

Porém, a presença de Fibra-γ forte é prejudicial, pois, faz com que a magnetização de saturação 

seja atingida para valores de campo magnético maiores, que atua no sentido de diminuir a 

permeabilidade magnética e aumentar o valor da perda magnética.  

 

Figura 27 – ODFs para a liga Fe-Si GNO 𝝋𝟐 = 𝟎° (a) e 𝝋𝟐 = 𝟒𝟓° (b). 

 

Fonte: Adaptado de (35). 
 

Analisando as ODFs da liga Fe-4%Ti da Figura 25, é interessante observar que, como 

mencionado no item 2.5, as componentes {112}<110> e {111}<110> são as que se tornam 

mais proeminentes em deformações com reduções em área por volta de 70%, sendo essas as 

que se destacam nessa liga, evidenciando que a Fibra-α é mais intensa que a Fibra-γ, 

diferentemente da liga de Fe-Si GNO. Fibras α e γ, além da textura Cubo girado já foram 

encontradas em ligas de Fe-Ti (35). As componentes mais intensas encontradas nas ODFs estão 

relacionadas com os planos {112}. No difratograma da Figura 19, o pico do plano (113) não 

aparece devido ao seu fator de estrutura ser zero, portanto, a intensidade resultante é nula. Já o 

pico do plano (112) apresenta-se mais intenso que o padrão, podendo indicar uma maior 

presença desses planos na amostra, devido ao fator de multiplicidade. Todos esses fatores, 

a) 

b) 

b) 
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juntamente com a alta intensidade observada na Figura 25 (b) mostram que esta amostra 

analisada de Fe-4%Ti é rica em grãos com as direções <110>. Já o pico referente ao plano (200) 

é mais intenso que o padrão, também podendo indicar uma maior presença desses planos. 

Apesar de a redução em área no processo de laminação ter sido acima de 70%, no caso 

da liga Fe-7%Ti – L, não se observa as componentes {112}<110> e {111}<110> tão 

proeminentes como na liga Fe-4%Ti, o que pode estar relacionado ao fato da liga com 4% de 

Ti ter sido laminada a frio e a liga com 7% de Ti ter sido laminada a quente. As setas e letra A 

em amarelo na Figura 26, que corresponde às ODFs da liga com 7% de Ti laminada, indicam a 

presença da componente {001} <120>. As componentes mais intensas encontradas nas ODFs 

estão entre as componentes {112}<110> e {111}<110>. No difratograma da Figura 21 o pico 

relativo ao plano (111) não aparece no difratograma devido ao seu fator de estrutura ser nulo. 

O pico relativo ao plano (211) possui intensidade praticamente igual à do padrão, o que mostra 

a presença desses planos na amostra. Os picos indicados pelas setas e letra B marrons não 

possuem identificação, porém, são de baixa intensidade, contudo, devem possuir direções 

pertencentes às famílias <110> e <112>, pois estas são perpendiculares à direção <111>, 

evidenciando que essa amostra deve ser rica em grãos com ambas as direções. 

4.2.5 Comparação das propriedades magnéticas entre as ligas NL e L de Fe-7% Ti 

A Figura 28 mostra as curvas de histerese para as ligas Fe-7%Ti - NL e Fe-7%Ti – L. 

O valor máximo de indução magnética Bmax obtido para a liga Fe-7%Ti - NL foi de 1,56 

T, o campo coercivo Hc foi de 545 A/m e a indução magnética remanente Br foi de 0,47 T. Já 

para a liga Fe-7%Ti – L, os valores foram Bmax = 1,74 T, Hc = 534 A/m e Br = 0,36 T. 

A Figura 29 mostra as curvas de permeabilidade magnética relativa para as ligas Fe-

7%Ti - NL e Fe-7%Ti – L, calculadas pela derivada da curva de indução magnética em função 

do campo magnético aplicado. A liga Fe-7%Ti – NL possui permeabilidade relativa inicial (H 

= 0) de r
i = 533 e permeabilidade máxima r

max = 1562, que ocorre em H = 135 A/m. Já para 

a liga Fe-7%Ti – L, r
i = 299 e r

max = 1574 para um campo H = 780 A/m. 
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Figura 28 – Histerese magnética das ligas Fe-7%Ti - NL e Fe-7%Ti – L. 
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Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Figura 29 – Permeabilidades relativas para as ligas Fe-7%Ti – NL e Fe-7%Ti – L. 
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Fonte: Arquivo pessoal.  
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A indução magnética máxima da liga Fe-7%Ti – L é cerca de 12 % maior que a liga Fe-

7%Ti – NL, ficando evidente a influência da fase secundária TiFe2 no comportamento 

magnético, visto que a formação dessas partículas diminui a quantidade de átomos de ferro na 

matriz de Fe-α.  

Tendo em vista que os valores de Hc seriam afetados pelo tamanho de grãos e devido à 

presença da fase TiFe2, a liga NL tem grãos maiores (menos contornos de grão) que a liga L o 

que causaria Hc da liga NL ser menor que da liga L. Por outro lado, a liga NL possui a fase 

TiFe2 que atuaria no sentido de aumentar Hc comparativamente à liga L que não possui esta 

fase. Assim sendo, o efeito compensatório entre os a quantidade de contornos de grãos e a fase 

TiFe2 resultaram em que as ligas com 7% de Ti NL e L possuem valores muito próximos de Hc. 

Para ambas as ligas com 7% de Ti, os valores de permeabilidade magnética máxima 

foram próximos, conquanto a liga NL apresente seu valor máximo em 135 A/m e a liga L em 

780 A/m. As curvas se cruzam em Hi = 250 A/m, e, para H > Hi, a liga L apresenta valor maior 

de permeabilidade. 

As Figura 30 (a) e (b) exibem as curvas de magnetostricção longitudinal e transversal 

para as ligas Fe-7%Ti – NL e Fe-7%Ti – L. 

O maior valor encontrado de magnetostricção longitudinal da liga Fe-7%Ti – NL, foi 

de long = -7,51 ppm, para o campo aplicado de 45 kA/m. Já para a magnetostricção transversal, 

se nota a formação de uma histerese expressiva, sendo que o maior valor obtido de trans = 6,19 

ppm em H = 45 kA/m, resultando em um valor de s = 3/2 total = long - trans = - 9,13 ppm em 

H = 45kA/m. Para a curva de retorno, trans = 3,26 ppm em H = 0  

O maior valor positivo encontrado de magnetostricção longitudinal para a liga Fe-7%Ti 

– L foi de long = 1,06 ppm, que ocorre em H = 4,4 kA/m, apresentando-se na forma de um pico 

naquela curva. À medida que o campo magnético é aumentado, a magnetostricção passa de 

positiva para negativa, tendo sido encontrado o maior valor de deformação (contração) de      

long = -7,14 ppm para o campo de 45 kA/m. No caso de trans para a liga laminada, o maior 

valor observado é trans = 2,88 ppm para H = 45 kA/m, resultando em s = - 6,68 ppm. É possível 

observar que para H = 3,04 kA/m, trans = -1,19 ppm, ou seja, trans passa de valores negativos 

para positivos à medida que o campo magnético é acrescido.  
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Figura 30 - Magnetostricção (a) longitudinal e (b) transversal para as ligas Fe-7%Ti – NL e 
Fe-7%Ti – L 
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Fonte: Arquivo pessoal. 
 

Nota-se que as curvas de long das duas ligas são muito semelhantes em valores, mas a 

long da liga Fe-7%Ti – NL não apresenta o pico apresentado na curva da liga Fe-7%Ti – L. 



60 

 

Também é claro que a liga laminada apresenta uma histerese muito menos expressiva para trans 

do que a liga não-laminada. 

É interessante fazer a comparação dos valores de magnetostricção em função da indução 

magnética. Ao submeter dois materiais magnéticos diferentes a um mesmo campo aplicado, 

estes não desenvolvem as mesmas magnetizações, ou seja, o campo interno é diferente, pois 

cada material possui uma permeabilidade magnética que é sua característica particular. Dessa 

forma, materiais com induções magnéticas diferentes terão movimentações distintas de paredes 

de domínios, consequentemente, os valores de magnetostricção serão inevitavelmente díspares. 

Ao se analisar a magnetostricção em função da indução magnética, impomos que a quantidade 

de paredes de domínio rotacionadas serão as mesmas para ambos os materiais, nos dando uma 

comparação mais realista da magnetostricção quando se almeja a aplicação do material. 

As Figura 31 (a) e (b) mostram, respectivamente, os gráficos da magnetostricção 

longitudinal e transversal em função da indução magnética para a liga de Fe-7%Ti sem laminar 

e tratada a 1200 °C por 12 h (liga Fe-7Ti-NL) e para a liga Fe-7%Ti laminada e tratada a 1100 

°C por 12 h com tratamento posterior a 1250 °C por 30 min (liga Fe-7Ti-L). 

A magnetostricção longitudinal da liga Fe-7Ti-NL mostra-se maior que da liga Fe-

7%Ti-L em todo o intervalo analisado. Para a liga Fe-7Ti-L long < 1 ppm até B  1,25 T, 

enquanto que para a liga Fe-7Ti-NL long > 1 já para B  0,91 T. Para a magnetostricção 

transversal, a liga Fe-7Ti-L possui trans < 0,5, sendo aproximadamente constante. Ao atingir 

B = 1,04 T trans = 0, ultrapassando o valor de 1 ppm em cerca de 1,5 T, sendo muito menor que 

para a liga Fe-7%Ti-NL, a qual cresce rapidamente para -2,25 ppm em 0,2 T, voltando a 

diminuir e chegando em zero em B = 0,9 T, voltando a crescer para valores positivos, chegando 

até 6,25 ppm em B = 1,3 T. 
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Figura 31 - Magnetostricção (a) longitudinal e (b) transversal versus indução magnética das 
ligas Fe-7%Ti - NL e Fe-7%Ti - L. 
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Fonte: Arquivo pessoal. 
 

Devido aos melhores resultados obtidos de indução magnética e magnetostricção, a liga 

Fe-7Ti-L foi escolhida para fazer os ensaios complementares de perda magnética, resistividade 

elétrica, medidas de dureza, EBSD (já apresentado) e ensaio de tração. 

a) 

b) 
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4.2.6 Permeabilidade e histerese magnéticas das ligas Fe-4%Ti, Fe-7%Ti-L e Fe-Si GNO 

 

A Figura 32 mostra as curvas de permeabilidade magnética vs campo magnético 

aplicado para as ligas Fe-4%Ti, Fe-7%Ti-L e Fe-Si GNO.  

 

Figura 32 – Curvas de histerese das ligas Fe-4%Ti, Fe-7%Ti-L e Fe-Si GNO 
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Fonte: Arquivo pessoal. 
 

A Figura 33 mostra as curvas de permeabilidade magnética relativa para as ligas Fe-Si 

GNO, Fe-4% Ti e Fe-7% Ti – L. As curvas de permeabilidade magnética foram obtidas através 

da derivada da curva B vs H da indução magnética inicial de cada liga. 
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Figura 33 – Permeabilidade magnética relativa das ligas Fe-Si GNO, Fe-4%Ti e Fe-7%Ti – L. 
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Fonte: Arquivo pessoal. 
 

A Tabela 8 apresenta os resultados das propriedades magnéticas das ligas Fe-Si GNO, 

Fe-4%Ti e Fe-7%Ti – L extraídas das Figuras 33 e 34. Na Figura 34 são apresentados os 

gráficos dos dados apresentados na Tabela 7. 

 

Tabela 8- Indução magnética máxima Bmax, indução remanente Br, campo coercivo Hc e 

permeabilidades relativas inicial e máxima, r
i e r

max das ligas Fe-4%Ti, Fe-7%Ti – L e Fe-Si 

GNO. 

Liga Bmax (T) Br (T) Hc (A/m)  in μr 

Fe-4%Ti 1,83 0,37 250 1560 3241 

Fe-7%Ti - L 1,74 0,36 572 299 1574 

Fe-Si GNO 1,67 0,21 45,8 1220 2660 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 34 – (a) Indução máxima e campo remanente e (b) campo coercivo e permeabilidades 

relativas inicial e máxima para das ligas Fe-4%Ti, Fe-7%Ti – L e Fe-Si GNO. 
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Fonte: Próprio autor. 
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A seguir, serão discutidos os resultados separadamente: 

-Indução magnética máxima Bmax e permeabilidade magnética: A liga de Fe-4%Ti, 

apresenta indução magnética máxima maior que a da liga Fe-7%Ti – L, sendo que um dos 

fatores é a maior quantidade de átomos de Fe - 95% na liga com 4% Ti (em massa) comparada 

com 92% atômico da liga com 7% de Ti (em massa). Comparando com a liga de Fe-Si, embora 

a diferença entre a quantidade de átomos de Fe entre as ligas Fe-4%Ti e Fe-Si GNO seja 

pequena - 95% e 94%, respectivamente - o valor de indução magnética máxima foi cerca de 

10% maior para a com Ti, em H = 45 kA/m. A permeabilidade da liga com 4% de Ti é cerca de 

100% maior que a liga com 7% de Ti e 21% maior que a liga Fe-Si GNO. O que pode ser 

atribuído à textura mais favorável da liga com 4% de Ti comparada à liga com 7%. Além disto, 

o Fe-Si GNO não apresenta componentes de textura preferenciais, enquanto a liga de Fe-4%Ti 

apresenta componentes com direções <110> mais fortes. Mesmo que essa direção não seja a de 

fácil magnetização, ainda é mais facilmente magnetizável do que um material isotrópico. Os 

valores da permeabilidade também podem ter uma influência nos valores de Bmax, pois tendo a 

liga com 4% de Ti maior valor de permeabilidade, atingirá o valor de saturação para campos 

menores que as liga com 7% de Ti e a liga de Fe-Si GNO. 

- Campos coercivo e remanente: No caso do campo coercivo, o Fe-Si tendo muito mais 

contornos de grão, esperar-se-ia que este tivesse um Hc maior que as ligas Fe-Ti. No entanto, o 

oposto acontece. Neste caso as tensões internas originadas das distorções da rede devido à 

deformação introduzida pelo soluto (aumento do parâmetro de rede), é maior no caso do Ti que 

do Si, conforme apresentado na Tabela 5. Além disto, as tensões internas originadas devido ao 

resfriamento rápido das ligas de Ti, podem ser outro fator para a obtenção dos altos valores de 

Hc obtidos para as ligas de Fe-Ti, já que não há formação de fases secundárias em nenhuma das 

ligas estudadas, pelo menos no nível de observação que realização (MEV). De fato, estas 

tensões são realmente importantes, pois foi observado que as chapas das ligas de Fe-Ti não 

ficaram totalmente planas, elas entortaram um pouco durante o resfriamento rápido em água. 

O campo remanente da liga de Fe-7%Ti-L é praticamente o mesmo que para a liga de 

Fe-4%Ti. Já o campo remanente da liga Fe-Si é cerca da metade do valor comparado aos das 

ligas com Ti. Os campos remanente e coercivo são significativamente menores para a liga de 

Fe-Si, o que deverá resultar em perdas histeréticas menores. 
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4.2.7 Magnetostricção das ligas Fe-4%Ti, Fe-7%Ti-L e Fe-Si GNO 

A Figura 35 (a) e (b) mostram as curvas de magnetostricção longitudinal e transversal 

em função do campo magnético aplicado para as ligas Fe-4%Ti, Fe-7%Ti-L e Fe-Si GNO. 

 

Figura 35 – Magnetostricção longitudinal e transversal das ligas Fe-4%Ti, Fe-7%Ti-L e Fe-Si 

GNO. 
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Fonte: Arquivo pessoal. 
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A Tabela 9 mostra os valores de magnetostricção longitudinal e transversal a 45 kA/m 

e o maior valor encontrado para as ligas Fe-Si GNO, Fe-4%Ti e Fe-7%Ti – L. 

 

Tabela 9 – Valores de magnetostricção a 45 kA/m e o maior valor encontrado para as ligas 
Fe-Si GNO, Fe-4%Ti e Fe-7%Ti – L.  

Magnetostricção (ppm) 
Liga Longitudinal Transversal s 

em 45 kA/m Maior valor em 45 kA/m Maior valor em 45 kA/m 
Fe-4% Ti -2,89 -2,89 2,09 -4,17 -3,32 

Fe-7% Ti - L -7,07 -7,07 2,85 2,85 -6,61 
Fe-Si GNO 2,31 4,72 -3,42 -4,22 3,82 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Ambas as ligas de Fe-Ti apresentam nas curvas de, long um pico em H = 4,56 kA/m, 

sendo o maior valor aquele para a liga com 4% de Ti.  

A liga Fe-7%Ti, curva de long apresenta um pico e um vale em trans sendo que o maior 

valor é encontrado em H = 45 kA/m.  

Para a liga Fe-Si GNO, ocorre um pico em long para H = 9,10 kA/m e o vale em trans 

em para H = 6,09 kA/m. Todas as ligas possuem histerese em ambas as curvas de 

magnetostricção long e trans, sendo este fenômeno intrínseco ao material, pois foi reprodutivo 

para 3 medidas realizadas. Como esta histerese tem a mesma origem que da indução magnética, 

ela deve estar associada ao campo coercivo e à textura das ligas. 

Nas Figuras 36 (a) e (b) são apresentados os gráficos de long e trans vs B para as ligas 

Fe-4% Ti laminada e tratada a 1100 °C por 12 h, Fe-7% Ti-L e da liga Fe-Si GNO comercial.  

Ambas as ligas de Fe-Ti possuem valores de magnetostricção menores que a liga de Fe-

Si, sendo que a liga de Fe-4%Ti atinge valores de magnetostricção longitudinal 

aproximadamente iguais à da liga de Fe-Si perto de 1,4 T. Para a magnetostricção longitudinal, 

a liga de Fe-Si apresenta long = 1 ppm para 0,28 T, enquanto que para a liga Fe-4%Ti obtém-

se o mesmo valor de 1 ppm em 0,87 T, e em 1,25 T para a liga Fe-7%Ti-L. Ressalta-se que a 

magnetostricção da liga com 7%Ti possui valor negativo de long, enquanto que as ligas de Fe-

Si e com 4% de Ti long é positiva. Para a magnetostricção transversal, as ligas possuem valores 

menores que 1 ppm (em módulo) até 0,16 T para Fe-Si, até 0,81 T para Fe-4%Ti e até 1,5 T 

para a liga Fe-7%Ti-L. 

É notável que a adição de Ti ao Fe é responsável por diminuir drasticamente a 

magnetostricção do Fe se comparado à adição de Si. O processamento termomecânico aplicado 

às ligas Fe-Ti foi favorável no desenvolvimento de uma magnetostricção pequena.  
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Figura 36 - Magnetostricção (a) longitudinal e (b) transversal versus indução magnética das 

ligas Fe-4% Ti laminada e tratada a 1100 °C por 12 h., Fe-7% Ti-L e de Fe-Si GNO 

comercial. 

 

0.0 0.5 1.0 1.5
-2

-1

0

1

2

3

4

Fe-7%Ti -L

Fe-4%Ti

Fe-Si

 l
o
n

g
 (

p
p

m
)

B (T)

a)

 

 

0.0 0.5 1.0 1.5

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

 t
ra

n
s
 (

p
p

m
)

B (T)

b)

Fe-Si

Fe-4%Ti

Fe-7%Ti -L

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Uma das componentes utilizadas para se determinar a energia total de um material é 𝐸𝜆𝜎, que é a energia de acoplamento magnetoelástico quando uma tensão uniforme σ é aplicada. 

A variação da energia de acoplamento magnetoelástico devido à variação da tensão aplicada é 

a responsável por alterar o processo de magnetização, e essa componente de energia depende 

do sinal da magnetostricção. Durante a fabricação de um motor elétrico, para que o estator 

(núcleo magnético) seja inserido dentro da carcaça, esta é aquecida para expandir e, ao resfriar, 

há contração do metal da carcaça, pressionando o estator e gerando tensões compressivas no 

material que compõe o núcleo magnético, esse efeito recebe o nome de shrink effect (47; 48). 

Sabe-se que os aços elétricos comerciais, como o Fe-Si GNO possuem λ > 0, ao se 

aplicar uma tensão compressiva (σ < 0) há um aumento da energia anisotrópica na direção da 

força aplicada, sendo essa a mesma direção do campo magnético aplicado. Desta forma, os 

domínios magnéticos perpendiculares à tensão aplicada são favorecidos em detrimento dos 

domínios alinhados paralelamente. Com o aumento da quantidade de paredes de domínio de 

90°, o processo de magnetização é dificultado uma vez que paredes de domínio com 180° 

possuem mobilidade maior que as de 90°, resultando em um aumento da área da histerese (49, 

50). Portanto, um material com magnetostricção negativa, λ < 0, como as ligas de Fe-Ti, a com 

4%Ti, permitiria um comportamento oposto em relação à mudança na estrutura de domínio, 

resultando numa diminuição da energia magnetoelástica, facilitando o processo de 

magnetização, melhorando assim o rendimento do motor. Dessa forma, seria interessante 

estudar futuramente o comportamento magnético dessas ligas sob compressão. 

4.2.8 Resistividade elétrica 

 

A Figura 37 exibe as curvas de resistividade elétrica em função da temperatura, no 

intervalo de 4 K a 300 K das ligas laminadas de Fe-Ti com 4% e 7% de Ti e também da liga 

Fe-Si comercial. É notório que a resistividade da liga de Fe-Si é maior que aquelas das ligas de 

Fe-Ti em todo o intervalo de temperatura, e nota-se que a região linear crescente destas curvas 

é praticamente paralela.  

A condutividade elétrica 𝜎𝑒 (o inverso da resistividade elétrica 𝜌 = 1 𝜎𝑒⁄ ) depende de 3 

parâmetros: da densidade de portadores (𝑛𝑝), da mobilidade das cargas ( 𝜇𝑐) e do valor da carga 

(𝑞) através da equação 𝜎𝑒 = 𝑞 .  𝑛𝑝 . 𝜇𝑐. O efeito da presença de distorções da rede e segundas 

fases se reflete na mobilidade. Tendo o material mais centros de espalhamento de elétrons, terá 

uma mobilidade menor e consequentemente uma resistividade maior.  
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Figura 37 - Curvas de resistividade elétrica vs temperatura para as ligas de Fe-4%Ti e Fe-
7%Ti – L e Liga Fe-Si GNO. 
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Fonte: Próprio autor. 

 

Fazendo-se a comparação entre as ligas com Ti, a liga Fe-4%Ti tem menor distorção da 

rede, mas em compensação tem mais contornos de grão comparados ao Fe7%Ti-L, efeitos que 

se opõem na influência sobre c. Supomos também que a densidade de portadores de carga não 

seja muito diferente para estas duas ligas. Ou seja, é razoável que elas tenham valores próximos 

de resistividade elétrica. No caso, o efeito da distorção da rede que é maior para a liga com 7% 

parece estar dominando, pois esta liga tem resistividade ligeiramente maior que a liga com 4% 

Ao comparar as ligas com Ti com a liga de Fe-Si GNO comercial, esta última apresenta 

distorções da rede muito menores, mas em compensação tem muito mais contornos de grão. 

Poder-se-ia tentar concluir que os contornos de grão são fontes de espalhamento de elétrons 

muito mais efetivos que as distorções da rede. No entanto, a comparação entre as ligas de Ti 

não demonstra ser esta hipótese razoável. Entretanto, há ainda o fator de portadores de carga 

que deve ser considerado. Como o Si é um elemento semicondutor enquanto o Ti é metálico, 

poder-se-ia esperar que nas ligas Fe-Ti a densidade de portadores de carga fosse maior que no 

Fe-Si, o que conferiria às ligas Fe-Ti uma resistividade menor. Para determinar a densidade de 

portadores de carga seria necessário realizar medidas de resistividade Hall nestas ligas, o que 

não foi feito até o momento. 
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4.2.9 Perdas magnéticas totais (𝑃𝑡), 

 

Os gráficos apresentados nas Figuras 38 e 39 mostram as curvas de histerese para as 

ligas Fe-4%Ti e Fe-7%Ti – L e Fe-Si GNO, a 60 Hz e no modo quase estático, para as induções 

máximas de (a) 0,7 T; (b) 1,0 T e (c) 1,3 T. A partir destes gráficos foi calculada a perda 

histerética total (𝑃𝑡) com base na área das curvas. 

Nota-se que as curvas de perdas das ligas de Fe-Si têm um formato oval, enquanto que 

as curvas das ligas de Fe-Ti são mais distorcidas. Isso pode estar ocorrendo devido a presença 

de harmônicos que surgem em frequências diferentes à aplicada, aumentando-se essa 

deformação das curvas. 

A perda histerética (𝑃ℎ) foi calculada com base na área das curvas de histerese realizadas 

de maneira quase-estática para induções magnéticas máximas de 0,7, 1,0 e 1,3 T, conforme 

descrito no item 2.4.1 e apresentadas na Figura 39. 

Para o cálculo da perda por corrente parasita (𝑃𝑐𝑝), foi utilizada a equação (4), discutida 

no item 2.4.2, os parâmetros utilizados para cada liga estão dispostos na Tabela10, as induções 

analisadas foram de 0,7; 1,0 e 1,3 T e a frequência foi de 60 Hz. As massas específicas das ligas 

de Fe-Ti foram calculadas utilizando-se o método de Arquimedes e a do Fe-Si foi fornecida no 

catálogo do fabricante. 

Por fim, a perda anômala (𝑃𝑎) foi calculada fazendo-se a seguinte relação: 𝑃𝑎 =  𝑃𝑡 − 𝑃ℎ − 𝑃𝑐𝑝 (4) 
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Figura 38 –Ciclos de histerese a 60 Hz para as ligas Fe-4%Ti, Fe-7%Ti – L e Fe-Si GNO para 
induções magnéticas de valores (a) 0,7 T, (b) 1,0 T e (c) 1,3 T. 
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Fonte: Próprio autor. 
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Figura 39 - Ciclos de histerese quase estáticos para as ligas Fe-4%Ti, Fe-7%Ti – L e Fe-Si 
GNO para induções magnéticas de valores (a) 0,7 T, (b) 1,0 T e (c) 1,3 T. 
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Fonte: Próprio autor. 
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Tabela 10 – Parâmetros utilizados para calcular a perda por corrente parasita. 
 

Liga Fe-Si Fe-4%Ti Fe-7Ti - L 
Espessura (x 10-3 m) 0,5 0,3 0,3 

Massa Específica 
(kg/m3) 7650 7743 7644 

Resistividade a 25 °C 
(x 10-7 Ω – m) 8,2 3,4 3,8 

Fonte: Próprio autor.  

 

A Tabela exibe os resultados dos cálculos obtidos para cada parcela de perda magnética 

juntamente com suas frações, as quais foram calculadas em relação ao valor da perda total. A 

Tabela 12 mostra as frações da perda total Pt das ligas de Fe-Ti em relação à liga de Fe-Si. 

 

Tabela 11 - Resultados calculados das parcelas das perdas magnéticas e suas frações 
comparadas à perda total. 
 

 0,7 T 1,0 T 1,3 T 

Ligas  
Perdas 
(W/kg) 

Fração 
de 𝑃𝑡 

Perdas 
(W/kg) 

Fração 
de 𝑃𝑡 

Perdas 
(W/kg) 

Fração 
de 𝑃𝑡 

Fe-Si 

𝑃𝑡 1,18 1,00 5,27 1,00 7,62 1,00 𝑃ℎ 0,69 0,58 3,16 0,60 4,32 0,57 𝑃𝑐𝑝 0,12 0,10 0,24 0,05 0,40 0,05 𝑃𝑎 0,37 0,31 1,84 0,35 2,90 0,38 

Fe-4%Ti 

𝑃𝑡 4,29 1,00 10,2 1,00 15,16 1,00 𝑃ℎ 2,02 0,48 4,59 0,48 6,05 0,47 𝑃𝑐𝑝 0,10 0,02 0,20 0,02 0,34 0,02 𝑃𝑎 2,17 0,50 5,41 0,50 7,77 0,51 

Fe-7%Ti-L 

𝑃𝑡 4,69 1,00 12,48 1,00 18,30 1,00 𝑃ℎ 2,74 0,58 4,80 0,37 7,08 0,39 𝑃𝑐𝑝 0,10 0,02 0,21 0,02 0,36 0,02 𝑃𝑎 1,85 0,40 7,47 0,61 10,86 0,59 
Fonte: Próprio autor. 

 

Tabela 12 – Perdas totais das ligas de Fe-Ti em relação à liga de Fe-Si. 
 

Indução 
Magnética (T) Fe-Si Fe-4%Ti Fe-7%Ti-L 

0,7 1 3,64 3,97 
1 1 1,94 2,31 

1,3 1 1,99 2,26 
Fonte: Próprio autor.  
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Com a Tabela 11 podemos ter uma ideia do quanto as perdas totais das ligas de Fe-Ti 

são maiores que a da liga de Fe-Si, sendo quase 4 vezes maior a 0,7 T, diminuindo para 2 vezes 

maior a 1 e 1,3 T. 

Nas Figuras 40 (a) e (b) são apresentados e (a) os resultados das perdas total em 60 Hz 

e histeréticas no modo quase estático e em (b) as perdas por corrente parasita e anômala das 

ligas Fe-4%Ti e Fe-7% Ti – L e Fe-Si GNO. A seguir, serão discutidas cada parcela: 

- Perda magnética total: Com base nos resultados, nota-se que as perdas magnéticas das 

ligas de Fe-Ti são consideravelmente maiores que os valores da liga de Fe-Si, sendo de 

aproximadamente 4 vezes maior a 0,7 T, diminuindo para 2 vezes maior a 1,0 e 1,3 T. As perdas 

magnéticas entre as ligas de Fe-Ti são bem próximas, sendo praticamente iguais em 0,7 T e 

aumentando a diferença para 1,0 e 1,3 T. 

- Perda histerética: para a liga de Fe-Si, esta parcela corresponde a cerca de 60% da 

perda total para todas as condições de medida, enquanto para o Fe-4%Ti, essa parcela se reduz 

para 50% e para 38% para a liga Fe-7%Ti – L. O aumento dessa parcela não é muito expressivo 

para todas as ligas, sendo associado ao aumento da área da curva de histerese devido ao aumento 

de indução máxima atingida. 

- Perda anômala: o valor dessa parcela dobrou para a liga de Fe-Si ao se comparar seu 

valor em 1,3 T e a 0,7 T e não representa a maior parcela das perdas. Para a liga Fe-4%Ti, a 

fração relativa mantém-se constante em 50% em todas as condições. Entretanto, para a liga de 

Fe-7%Ti - L, a exceção da perda a 0,7 T, sendo que essa parcela vai de 40% a 60% do total de 

perdas magnéticas. 

- Perda por correntes parasitas: em termos relativos, a parcela referente à perda por 

correntes parasitas permanece praticamente constante para todas as condições, sendo cerca de 

2% para as ligas de Fe-Ti e de 5 a 10% para a liga de Fe-Si. As ligas de Fe-Ti possuem valores 

dessa parcela menores que a de Fe-Si, o que pode ser atribuído à de espessura, já que a liga 

GNO possuía espessura de 0,5 mm e as de Fe-Ti, 0,3 mm. Como este termo está elevado ao 

quadrado na equação (3), fica evidente sua forte influência na perda por corrente parasita. Com 

relação às ligas de Fe-Ti, a liga com 4% em peso de Ti essa parcela de perda é menor que a liga 

Fe-7%Ti - L, fato este justificado pela maior massa específica da liga, tendo em vista que ambas 

possuem a mesma espessura. Estes resultados estão condizentes com os resultados encontrados 

na literatura (43, 51, 52). 
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Figura 40 – Perdas magnéticas totais em 60 Hz e histeréticas no modo quase estático (a) e (b) 
perdas por corrente parasita e anômala, das ligas Fe-4%Ti e Fe-7% Ti – L e Fe-Si GNO. 
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Fonte: Próprio autor. 

 

A Figura 41 exibe o gráfico da profundidade de penetração da corrente parasita (skin 

depth) em função da permeabilidade magnética para as ligas de Fe-Ti e Fe-Si comercial, 
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calculado a partir da equação (5) e dos dados da Tabela 10. Nota-se que as espessuras das chapas 

das ligas analisadas são menores do que a profundidade de penetração (skin depth) calculado, 

desta forma, pode-se afirmar que há um aproveitamento máximo de material para transporte de 

fluxo magnético pelas chapas. 

 

Figura 41 – Gráfico skin depth vs permeabilidade magnética relativa. 
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Fonte: Próprio autor. 

 

Na Figura 9 da revisão bibliográfica observa-se que para uma liga de Fe-Si GNO, cujas 

componentes de textura são similares às encontradas para a liga de Fe-Si aqui caracterizada, a 

perda histerética é próxima a 58% e a anômala é 28% da perda total, para um tamanho médio 

de grão de cerca de 75 μm. Para um tamanho de grão de 250 μm estas parcelas são mais 

próximas e seus valores ficam aproximadamente iguais, o que podemos observar que também 

ocorre na liga com 4% de Ti. Não foram encontradas informações sobre uma liga de Fe-Si GNO 

com grão de 550 μm, contudo, pelo comportamento das curvas da Figura 9, é possível inferir 

que os valores da perda anômala passem a ser superiores aos da perda histerética, que é o que 

ocorre na liga Fe-7%Ti - L.  

Portanto, além dos fatores discutidos anteriormente responsáveis por possivelmente 

aumentarem os valores das perdas paras a ligas de Fe-Ti, como presença de tensões internas 

causadas pela alta taxa de resfriamento e as deformações de redes devidas ao átomo de Ti em 

solução sólida, existe também a influência do tamanho de grão e textura, sendo que existe um 
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valor ótimo de tamanho de grão, de modo a diminuir a perda histerética e não aumentar a perda 

anômala. Como o Fe-Ti apresenta uma tendência a formar componentes de textura mais 

adequadas, seria interessante um estudo investigativo sobre este tamanho de grão ideal. 

Devido ao empenamento das ligas Fe-Ti, causado pelo processo de resfriamento rápido 

delas, havia gaps de ar (entreferro) entre as sondas do equipamento SOKEN e as amostras nas 

medidas de perdas histeréticas, o que contribuiu para o aumento das medidas das perdas 

influenciando nas nos valores de medidas de perdas. O mesmo não ocorreu com a liga de Fe-Si 

comercial por ser perfeitamente plana.  

 

4.2.10 Propriedades Mecânicas: Ensaios de Dureza e de Tração 

 

A Figura 43 mostra os valores de dureza obtidos para as ligas Fe-4%Ti, Fe-7%Ti - L e 

Fe-Si GNO.  

 

Figura 42 – Medidas de dureza para as ligas Fe-4% Ti, Fe-7% Ti - L e Fe-Si GNO. 

Fe-4%Ti Fe-7%Ti Fe-Si

140

160

180

200

220

240

D
ur

ez
a 

(H
V

)

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Podemos observar que a liga Fe-7%Ti - L apresenta o maior valor de dureza, o que era 

esperado, devido à maior distorção na rede graças à maior quantidade de átomos de Ti presentes 
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em solução sólida, além de tensões térmicas introduzidas no processo de resfriamento rápido 

no tratamento térmico a partir da temperatura de 1100°C e 1250 °C. Nos casos das ligas Fe-

4%Ti e Fe-Si GNO, estas possuem valores muito próximos de dureza, apesar de a presença de 

uma área maior de contornos de grão do Fe-Si e da maior quantidade de átomos de Si em 

solução sólida no Fe, se comparado ao Fe-4%Ti, o que conferiria ao Fe-Si maior valor de 

dureza. No entanto, as tensões térmicas na liga Fe-4%Ti e o tamanho maior do átomo de Ti 

comparado ao Si, podem ter atuado como efeitos compensatórios e elevaram a dureza dessa 

liga de modo que fosse praticamente igual ao do Fe-Si.  

A Figura 44 apresenta os resultados obtidos a partir dos ensaios de tração, as curvas  

vs  (tensão vs deformação), para as ligas Fe-4%Ti, Fe-7%Ti e Fe-Si GNO.  

O limite de escoamento 𝜎𝑒 foi calculado traçando-se uma paralela à parte linear das 

curvas, onde ocorre a deformação elástica, a partir da deformação de 0,002. O valor de e 

corresponde ao valor onde a curva deixa de ser linear. (53).  

O Limite de Resistência à Tração LRT foi calculado a partir da derivada da curva tensão-

deformação, correspondendo ao valor onde a derivada é nula, pois esse valor representa um 

ponto de máximo desta curva.  

A tensão de ruptura 𝜎𝑟 foi considerado como o valor máximo de deformação atingido. 

O módulo de tenacidade 𝑈𝑇 , representa a área sob a curva tensão-deformação, foi calculado 

através da integral de cada curva.  

Por fim, o Módulo de Young, E, foi calculado a partir da região linear de cada curva, 

sendo E o valor do coeficiente linear (inclinação) das retas. 

A liga Fe-4%Ti apresentou-se dúctil no processo de laminação, no entanto ela 

apresentou uma deformação máxima antes do rompimento de 0,10%, enquanto que para a liga 

de Fe-Si comercial GNO este valor é de 0,25%. O fator microestrutural que explica este 

resultado é o tamanho de grão. A liga de Fe-Si tem tamanho de grão de 75 μm, enquanto o da 

liga com Fe-4%Ti tem o tamanho de grão 3,3 vezes maior. Uma liga com tamanho de grão 

menor terá uma ductilidade maior, pois existem mais grãos com orientações preferenciais para 

o deslizamento, sendo assim, mais sistemas de deslizamento são ativamos no material, levando 

à uma capacidade de deformação maior. Além disso, a área relativa aos contornos de grão é 

muito maior, e os contornos representam barreiras para o deslocamento de discordâncias. 

Destarte, as discordâncias geradas são mais eficientemente barradas e empilhadas, resultando 

em um aumento da resistência mecânica da liga, o que reflete em um maior valor de limite de 

escoamento e módulo de Young. (54) 
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Figura 43 – Curvas de  vs  obtidos a partir de ensaios de tração das ligas Fe-4%Ti, Fe-7%Ti 
e Fe-Si GNO. 
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Fonte: Próprio autor. 

 

A Tabela 13 mostra algumas propriedades mecânicas extraídas dos resultados da Figura 

44.  

 

Tabela 13 – Propriedades mecânicas retiradas da curva tensão-deformação das ligas Fe-4%Ti, 
Fe7%Ti e Fe-Si GNO. 

 

 𝝈𝒆 
(MPa) 

LRT 
(MPa) 

𝝈𝒓 
(MPa) 𝑼𝑻 ( 𝒌𝑱𝒎𝟑) 

E 
(GPa) 

Fe-Si 328 421 301 95,6 235 
Fe-4%Ti 217 380 380 23,3 78,9 

Fe-7%Ti - L 141 250 250 7,58 64,9 
Fonte: Próprio autor. 

 

Como a liga Fe-4%Ti possui um tamanho de grão maior, menos sistemas de 

deslizamento são ativados e as discordâncias têm um caminho maior para percorrer até serem 

barradas, refletindo em um material menos dúctil e com menor resistência mecânica. Este efeito 

é mais pronunciado na liga Fe-7%Ti - L, pois ela possui tamanho de grão cerca de 7 vezes maior 

que a liga de Fe-Si e 2 vezes maior que a liga Fe-4%Ti. 
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5 CONCLUSÃO 

 
O desenvolvimento das ligas de Fe-Ti, Fe-4%Ti e Fe-7%Ti (% em massa), via 

laminação e sequências de tratamento térmicos após a laminação e a determinação das 

propriedades elétricas magnéticas e microestruturais permite concluir que a liga com 4% de Ti 

é muito promissora, pois esta é laminável a frio e ela possui permeabilidade magnética relativa 

22% e 5% maior a liga Fe-Si e Fe-7%Ti, na devida ordem. Este é um fator positivo, pois motores 

construídos com a liga Fe-4%Ti poderiam ter tamanhos de bobinas de cobre menores, pois o 

material do núcleo satura para campos magnéticos menores. 

A ligas Fe-Ti possuem magnetostricção de saturação s < 0 e menor que a liga Fe-Si 

GNO, enquanto no Fe-Si é s > 0. O fato de ser menor levaria a construções de motores menos 

ruidosos. Também na área construtiva de motores há um fator positivo que ocorre na montagem 

das chapas do núcleo magnético, referente ao shrink effect, na qual tensões compressivas são 

adicionadas às chapas. O fato da magnetostricção ser negativa, é favorecido o aumento de 

paredes de domínio com 180° que possuem maior mobilidade, beneficiando a diminuição da 

área da histerese. 

As ligas de Fe-Ti apresentam perdas por corrente parasita ligeiramente menores do que 

o Fe-Si. No entanto, as perdas histeréticas das ligas Fe-Ti são muito maiores que aquelas da 

liga Fe-Si GNO comercial, em virtude dos valores de campo coercivo Hc e indução magnética 

remanente Br serem maiores nas ligas Fe-Ti do que na liga Fe-Si. A liga Fe-4%Ti possui perdas 

magnéticas totais menores que a liga Fe-7%Ti – L, a qual possui um tamanho de grão duas 

vezes maior. Isso evidencia, a influência da microestrutura nos valores de perdas histeréticas. 

Para a otimização das propriedades magnéticas e elétricas das ligas Fe-Ti são necessários 

ajustes nas propriedades microestruturais visando a diminuição das perdas histeréticas via 

ajustes em Hc e Br e o aumento da resistividade para diminuição das perdas por corrente 

parasitas.  

Em decorrência dos resultados obtidos neste trabalho de doutorado, vê-se que as ligas 

de Fe-Ti abrem novas possibilidades de estudos quanto às propriedades magnéticas. Muito há 

para se desenvolver sobre as rotas de fabricação das ligas, a fim de se melhorar a estrutura de 

grãos e textura e obter resultados melhores com relação às perdas magnéticas. Tendo em vista 

que, quando em trabalho, há aplicação de tensões compressivas no estator, e, devido aos valores 

negativos de magnetostricção, é possível que os valores de perdas sejam reduzidos. Assim, a 

produção adequada poderia gerar um material promissor para ser aplicado em núcleos 

magnéticos sob compressão. 
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6 ESTUDOS FUTUROS 
 

Como itens de trabalhos a serem realizados futuramente envolvendo ligas de Fe-Ti, 

seguem as seguintes possibilidades: 

- Aprofundar o estudo da correlação de campo remanente com a microestrutura das 

amostras; 

- Estudar o comportamento magneto-mecânico das ligas com a aplicação de tensão de 

compressão; 

-aRealizar medidas de resistência elétrica sob aplicação de campo 

(magnetorresistência), pois a resistividade varia com aplicação de campo magnético; 

- Medir resistência Hall para obtenção de portadores de carga nas ligas; 

- Continuar desenvolvendo processos de manufatura das ligas, i.e., ciclos de laminação 

e tratamentos térmicos; 

- Estudar a influência da composição de titânio na magnetostricção do ferro puro, 

adicionando titânio aos poucos e verificar o comportamento das curvas de magnetostricção. 
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