
ETAPAS DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DOS AÇOS
ELÉTRICOS DE GRÃO ORIENTADO (GO) E DE GRÃO

NÃO ORIENTADO (GNO) EM UMA ACIARIA

Diêgo Silva CELESTINO (Unileste)

Introdução: O Brasil dispõe de várias empresas siderúrgicas em seu território, que
fabricam diversos tipos de aço para as mais variadas aplicações no mercado. Não é de
hoje que as empresas siderúrgicas investem em pesquisas para aperfeiçoar os seus
produtos e obter novas aplicações, aumentando assim o leque de oportunidades e de
clientes. Com o aumento do consumo de energia elétrica no Brasil e no mundo, tal
recurso vem se tornando cada vez mais escasso. Alternativas para reduzir esse
consumo e aumentar eficiência energética dos equipamentos são cada vez mais
buscadas, seja através de novas tecnologias ou de novos materiais. Objetivo: Essa
pesquisa tem como objetivo identificar as etapas do processo de produção dos aços
elétricos de Grão Orientado e de Grão Não Orientado em uma Aciaria. Metodologia:
Para a elaboração da pesquisa foram realizadas entrevistos com os operadores e
Engenheiros Metalurgistas ligados ao processo pesquisado. Foram realizadas visitas in
loco a fim de observar e acompanhar todas as etapas desse processo. Através do
desenvolvimento de pesquisa descritiva e documental, descrever todo o processo
detalhando cada equipamento usado para a concepção dos aços elétricos de Grão
Orientado (GO) e de Grão Não Orientado (GNO) na Aciaria. Resultados: Alguns
desses materiais têm uma grande complexidade no seu processo de fabricação, os aços
elétricos de Grão Orientado (GO) e de Grão Não Orientado (GNO), são dois tipos de
materiais que possuem uma grande complexidade durante todas as suas etapas de
produção em uma siderurgia. Mas, é na Aciaria que acontece grande parte dessas
transformações, através da adição de ligas, refino e solidificação do metal. Tanto que
as fábricas de motores elétricos, compressores herméticos e transformadores de força,
são os grandes clientes desse tipo de aço, que por possuírem valores melhores de
propriedades magnéticas que outros materiais, acabam sendo bastante usados nesse
mercado. Conclusão: Pode-se afirmar que esse material tão complexo na sua
concepção traz benefícios altamente desejados pelo mercado. Essa família de aço trás
consigo grandes benefícios como a redução do consumo de energia elétrica, maior
eficiência no processo de eletromagnetismo, entre outras funcionalidades/vantagens,
contribuindo de forma promissora e significativa para a sustentabilidade.
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