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Introdução: O crescimento na produção de carros elétricos e híbridos já é uma
realidade mundial. Em alguns países europeus, políticas para redução da emissão de
gases causadores do efeito estufa fazem com que os números de consumo aumentem
ainda mais. Visando atender este crescente mercado, a Aperam South America está
desenvolvendo um aço elétrico de grão não orientado (GNO) com 3,3% de Si e 1% de
Mn. Este trabalho tem como finalidade, caracterizar este aço analisando a
microestrutura do material assim como as propriedades magnéticas, mecânicas e
características do revestimento empregado no produto Objetivo: Conhecer as
principais propriedades dos aços elétricos, compreendendo as particularidades do GNO
3,3% Si em estudo. Caracterização da microestrutura do aço em todas as etapas do
processamento, BQP, BQB, BI e BF, via microscopia ótica e/ou eletrônica de
varredura. Metodologia: Foram recorridos a diferentes equipamentos técnicos para
obter as propriedades magnéticas, microestruturas e mecânicas do aço silicio em
questão. As informações geradas foram disposta de forma a auxiliar a melhor
compressão e, consequente ,aprimoramento do material. As propriedades mencionadas
foram relacionadas através de gráficos e tabelas. Resultados: Foram obtidas os
tamanhos de grão em função do tratamento térmico de 800°C a 980°C. As variações da
textura cristalográfica do material em função do tratamento térmico foram obtidas
através do método EBSD, o percentual de fibras e direções cristalográficas foram
relacionadas com a propriedade magnética. As propriedades mecânica do material
foram obtidas através do ensaio de tração, observa-se que uma redução do Limite de
Escoamento e Limite de resistência a tração em função do aumento da temperatura de
recozimento. As propriedades magnéticas, obtidas através do quadro de Epstein,
assumem comportamento contrário as propriedades mecânicas, portanto, houve
melhorias a medida que a temperatura de recozimento aumenta. Separação de perdas
magnéticas foram realizadas para verificar a contribuição das principais componente
das perdas magnéticas com suas respectivas variações em função da temperatura de
recozimento.  Conclusão: A caracterização do material é de extrema importância para
entender melhor o efeito da composição química, assim como as etapas do processo
sobre as propriedades do aço. De posse das caracterizações realizadas nas amostras do
aço elétrico P933E pôde-se perceber que, a estrutura analisada após cada etapa de
processamento.
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