
ESTUDO DOS MÉTODOS DE DETERMINAÇÃO DE TAMANHO DE GRÃO
EM AMOSTRAS DE AÇO SILÍCIO DE GRÃO NÃO ORIENTADO COM

3,3%SI

Débora Moreira ROCHA (Unileste); José Rogério OLIVEIRA JUNIOR (APERAM SOUTH

AMERICA); Edivânia Maria Martins ALVES (Unileste)

Introdução: Aços elétricos são empregados em núcleo de máquinas elétricas como
motores e transformadores. As principais características desejadas, de forma geral, são
alta permeabilidade e baixa perda magnética. Os aços de grão não orientado (GNO)
são usualmente empregados em equipamentos que passam por mudança de direções do
fluxo magnético e apresentam baixa anisotropia em relação às propriedades
magnéticas como o motor de um veículo elétrico ou híbrido. Uma vez que as
propriedades magnéticas e mecânicas são diretamente influenciadas pelo tamanho de
grão, torna-se necessário conhecer as metodologias vigentes, de forma a estabelecer o
método mais confiável. Objetivo: Este trabalho teve como objetivo estudar os
parâmetros, vantagens e desvantagens de alguns métodos de determinação de tamanho
de grão, além da validação de uma metodologia para determinação do tamanho médio
de grão na faixa de temperatura estudada respeitando as normas vigentes.
Metodologia: Amostras provenientes da linha de recozimento final, recozidas nas
temperaturas 880, 900, 920, 950, 970 e 980 ºC, foram cortadas e preparadas para
análise do tamanho médio de grão. As análises foram realizadas ao longo da espessura
e superfície da amostra, utilizando o microscópio óptico(MO) e o microscópio
eletrônico de varredura(MEV). A partir das imagens geradas pelo MO foram feitas
duas análises: contagem manual dos grãos e via software. A análise via MEV, utilizou
o recurso EBSD para determinação do tamanho médio de grão, alterando os
parâmetros de contagem (ângulo de difração, step-size e grid), todas conforme norma
ASTM E112. Resultados: O método manual e semiautomático no óptico fornece o
tamanho de grão médio via aproximação por diâmetro equivalente, enquanto o EBSD
determina o tamanho médio de grão via livre intercepto médio. No método manual os
resultados, na espessura a 880, 900, 920, 950, 970 e 980 °C foram de 72 µm, 79 µm, 85
µm, 113 µm, 132 µm e 138 µm respectivamente. No semiautomático, no óptico, na
espessura a 880, 900, 920, 950, 970 e 980 °C foram de 54 µm, 56 µm, 61 µm, 78 µm,
67 µm e 76 µm respectivamente, não mostrando correlação com a temperatura. No
EBSD os resultados apresentaram coerência, rapidez, sem necessidade de conversões e
menor interação do operador com a análise, sendo considerado o método de maior
confiabilidade. Conclusão: Pode-se então concluir, dentre os métodos e a faixa de
temperatura estudada, que o método empregado ao longo da superfície com o EBSD
atende com uma melhor robustez a determinação do tamanho médio de grão, maior
agilidade e mostra-se confiável em seus resultados, independente dos parâmetros
alterados para este trabalho.
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