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Introdução: Nos últimos anos tem se acompanhado um aumento da presença de
veículos elétricos e híbridos no mercado mundial. Visando atender a esta crescente
demanda, a Aperam South America está desenvolvendo um aço elétrico de grão não
orientado para esta aplicação. Nesse trabalho, amostras produzidas industrialmente
com um e dois estágios de laminação a frio foram caracterizadas para se avaliar a
textura cristalográfica, propriedades magnéticas e a temperatura de transição
dúctil-frágil. Além disso, a relação entre a textura cristalográfica e as propriedades
magnéticas foi avaliada.  Objetivo: - Avaliar a textura cristalográfica do material;
- Realizar a separação das perdas magnéticas em suas parcelas;
- Realizar ensaio de envelhecimento magnético para determinação do índice de
envelhecimento magnético do aço;
•	Determinar a temperatura de transição dúctil-frágil do aço por meio do ensaio de
impacto de Charpy.
 Metodologia: Amostras com 0,25 e 0,30 mm de espessuras produzidas
industrialmente com um ou dois estágios de laminação a frio tiveram sua textura
cristalográfica analisada por meio da difração de Raio X. As parcelas das perdas
magnética foram determinadas em frequências típicas e elevadas. Para verificar a
ocorrência de envelhecimento magnético, as amostras foram ensaiadas antes e após o
aquecimento a 225°C/24h, conforme NBR5161. Já o ensaio de Charpy, para
determinação da temperatura de transição dúctil-frágil, foi realizado em diferentes
temperaturas, em amostras laminadas a quentes e amostras após o recozimento inicial,
ambas com 2 mm de espessura. Resultados: A textura cristalográfica do material
produzido com dois estágios de laminação a frio em comparação com um estágio,
apresentou maiores frações volumétricas de fibras benéficas às propriedades
magnéticas (fibras eta, cubo e {100}<uvw>) e menores frações de fibras menos
favoráveis (fibra gamma) para as mesmas propriedades. Tal resultado refletiu no valor
da indução magnética (B50) que foi significativamente mais elevada para o material
produzido com dois estágios. Além disso, o índice de envelhecimento magnético para
todas as amostras avaliadas ficou abaixo dos 5%, caracterizando um material livre do
fenômeno de envelhecimento magnético. Com relação as perdas magnéticas, em
frequências típicas, a perda por histerese foi a parcela mais significativa, já em
frequências elevadas, as perdas por corrente parasítica e anômalas foram as
predominantes, conforme esperado. A temperatura de transição dúctil-frágil para o
material laminado a quente foi de aproximadamente 80°C enquanto que para o
material recozido foi de 60°C.  Conclusão: O aço produzido com dois estágios de
laminação a frio apresentou uma textura cristalográfica com maior fração de
componentes benéficas à indução magnética (B50). Além disso, o material não
envelheceu magneticamente e as parcelas que compõem a perda magnética total foram
determinadas, assim como as temperaturas de transição dúctil frágil.
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