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Introdução: O aço 1045 é um dos metais largamente utilizado na indústria e, portanto,
viu-se a necessidade de avaliar suas propriedades mecânicas e microestruturais para
melhor definição de sua aplicação, através da análise de ensaios mecânicos destrutivos
e posterior tratamento térmico. Os ensaios são utilizados para quantificar, qualificar e
garantir que o aço possui características e propriedades que podem ser adquiridas no
processo de fabricação ou após algum tipo de tratamento, atendendo às exigências para
sua aplicação. Os ensaios são divididos em dois grupos: os destrutivos que inutilizam o
material após o ensaio e não destrutivos que não inutilizam o material. Objetivo: O
objetivo do trabalho foi avaliar o aço 1045, caracterizando e otimizando suas
propriedades mecânicas e microestruturais, através da aplicação de ensaios mecânicos
destrutivos de tração, dureza, metalografia, sendo estabelecida uma comparação de
suas propriedades, antes e após os processos de tratamento térmico e variação da
temperatura de revenimento. Metodologia: Foi elaborada uma ampla pesquisa
bibliográfica sobre os ensaios mecânicos de tração, dureza, metalografia, e também,
referente aos processos de tratamento térmico e revenimento. Todos os procedimentos
foram realizados no laboratório do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais –
Unileste, em conformidade com as respectivas normas de preparação dos corpos de
prova e de execução dos ensaios. Foi elaborada a curva de dureza Brinell do aço 1045,
obtida através da análise de resultados, antes e após o processo de tratamento térmico e
revenimento, permitindo-se uma comparação e otimização de suas propriedades
microestruturais e mecânicas. Resultados: Através da análise de resultados dos ensaios
mecânicos foi possível a definição das propriedades mecânicas e microestruturais do
aço 1045. Os processos de tratamento térmico e revenimento possibilitaram variações
microestruturais no material, ocasionando aumento da dureza verificada pela curva de
dureza Brinell e pela formação da perlita: mais dura e resistente que a ferrita, porém
mais dúctil que a cementita e, consequentemente aumento da resistência a tração, sem
perca de ductilidade. Conclusão: Verificou que através da variação da temperatura de
revenimento, após tratamento térmico, ocasionou alteração microestrutural no
material, possibilitando aumento da dureza do aço Sae 1045, que resultou em melhoria
nas suas propriedades mecânicas, sem perca de ductilidade.
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