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Introdução: A tecnologia de produção de aço evoluiu diante de dois fatores, aumento
da produtividade e a aplicabilidade. Alguns dos novos setores exigiam propriedades
físicas diferentes, o que aumentou os estudos da fabricação do aço. Percebeu-se que
um simples processo de aquecimento e resfriamento poderia modificar estas
propriedades, dando origem ao que conhecemos hoje por tratamento térmico. Objetivo:
O objetivo deste trabalho foi comparar as microestruturas e durezas de aços carbono
(SAE 6150 e SAE 1070) resfriados em condições distintas em duas etapas.
Metodologia: Na primeira etapa foram utilizadas três amostras do aço 6150, aquecidas
até a austenitização, logo em seguida foram resfriadas nas condições de recozimento
pleno, normalização e têmpera. Para o aço 1070 já previamente temperado, as
amostras foram revenidas nas temperaturas de 300 °C e 600 °C por 2 horas. Após os
tratamentos foram ensaiadas no durômetro do Unileste e posteriormente preparadas e
analisadas no laboratório de metalografia também do Unileste. Resultados:
Comparando os resultados de dureza com as microestruturas encontradas nas amostras
da primeira etapa pode-se dizer que na têmpera e na normalização, apresentaram
dureza mais elevada e no recozimento percebemos uma menor dureza, afirmando junto
com a literatura que a martensita é o constituinte que predomina a dureza do material,
sua presença, mesmo em menor quantidade, altera significantemente a resistência
mecânica do material. Na segunda etapa a amostra revenida a 300 ºC apresenta dureza
mais próxima a de um material temperado uma vez que é constituída de martensita
revenida. Enquanto a amostra revenida a 600 ºC apresenta uma estrutura com
carbonetos esferoidizados em uma matriz ferrítica com menor dureza. Conclusão:
Comparando os resultados obtidos com a literatura conhecida, podemos afirmar que os
materiais apresentaram as características esperadas e estão aptos para serem aplicados
para qual função foram confeccionados.
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