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Introdução: Almejando produzir aços elétricos com menores perdas magnéticas, alguns
autores têm estudado a influência do recozimento inicial sobre a microestrutura. A
microestrutura padrão da bobina laminada a quente (BQ) recozida do aço GO de alta
permeabilidade é composta de uma matriz ferrítica com ilhas de perlita e placas de
martensita. Mediante a temperatura de recozimento e as taxas de resfriamento
praticadas, pode-se alterar as frações de perlita e martensita e essas alterações, por sua
vez, podem interferir diretamente nas propriedades magnéticas no material final.
Objetivo: Este trabalho objetivou determinar a faixa de temperatura de austenitização
(Ac1) do aço elétrico de grão orientado de alta permeabilidade.  Metodologia: Com
amostras provenientes da laminação de tiras a quente (LTQ), espessura de 2,3mm,
microestrutura, composição química e dureza conhecidas, foi realizado um tratamento
térmico, por 10 minutos, em um forno estacionário com temperaturas variadas de 700
até 900ºC e resfriadas rapidamente em um recipiente com água à temperatura
ambiente. Após o tratamento térmico, as amostras foram ensaiadas no durômetro,
avaliado o teor de carbono e realizada análise metalográfica pelo microscópio ótico e
microscópio eletrônico de varredura (MEV-FEG). Resultados: Nos tratamentos
térmicos realizados em temperaturas iguais ou superiores a 800ºC, percebeu-se uma
alteração na inclinação da curva temperatura versus tempo próximo de 780ºC, durante
o aquecimento, podendo presumir que nesse ponto houve a transformação de fase. Na
metalografia foi observada que a amostra tratada a 700ºC apresentou esferoidização
dos carbonetos e em 740 e 770ºC houve coalecimento de carbonetos,
preferencialmente nos contornos de grão. Nas temperaturas a partir de 800ºC, a
microestrutura era composta de uma matriz ferrítica com placas de martensita. 
Utilizando o método de contagem de pontos para análise quantitativa foi possível
perceber o aumento da fração da martensita com o aumento da temperatura. Embora
tenha se observado uma descarbonetação em todas as amostras recozidas, para os
tratamentos térmicos realizados em temperaturas a partir de 800°C, a fração de
martensita formada compensou o efeito da descarbonetação, promovendo um leve
aumento na dureza. Conclusão: Em posse dos resultados, é possível confirmaram que a
faixa de temperatura de austenitização (Ac1) ocorreu entre 770 e 800°C.
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