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RESUMO 
 
 

Com vasta aplicação na industria mecânica na fabricação de componentes de uso geral o aço 
SAE 1045 é extremamente utilizado quando é necessário uma elevada resistência mecânica 
superior ao dos aços convencionais de baixo teor de carbono. Por esse motivo, o objetivo 
deste trabalho de conclusão de curso é o estudo do comportamento das propriedades 
mecânicas do aço SAE 1045 quando submetidos a tratamentos térmicos de recozimento e de 
têmpera em água seguido de revenimento, comparando a resistência à tração e dureza 
obtidas. As chapas de ¼”foram usinadas para a confecção de 12 corpos de prova, seguindo a 
norma ASTM A370a, e posteriormente a dureza destes corpos-de-prova foram obtidas para um 
futura comparação com os mesmos corpos-de-prova após o tratamento térmico. 4 amostras 
foram aquecidas à temperaturas 850ºC e posteriormente resfriadas em água, para a obtenção 
da tempera, após este tratamento as amostras foram novamente aquecidas à temperatura de 
540ºC e resfriadas a temperatura ambiente de 22ºC para obter um material recozido. As outras 
4 amostras foram aquecidas à temperatura de 840ºC e resfriadas lentamente dentro do forno 
para revenir as amostras recozidas. Ao realizar os tratamentos térmicos, um novo valor de 
dureza foi obtido para cada uma das amostras a fim de comparar a efetividade do tratamento 
aplicado. Após a realização dos procedimentos anteriores, 9 amostras foram separadas para 
serem submetidas ao ensaio de tração que foi realizado ela empresa “Labmetal Vale” 
localizada em São José dos campos, sendo que 3 destas amostras não haviam sofrido 
tratamento térmico, 3 amostras foram recozidas e 3 foram temperadas e revenidas. Os gráficos 
de tensão X deformação foram gerados e o limite de resistência do material após o ensaio foi 
obtido. Inicialmente, era esperado que as amostras temperadas e revenidas apresentem uma 
maior dureza, maior resistência e menor ductilidade e as amostras recozidas apresentem 
menor dureza e resistência e ductilidade. Após a realização dos ensaios propostos neste 
trabalho de conclusão de curso foi possível observar que as amostras temperadas e revenidas 
apresentaram um comportamento estrutural igual ao esperado, principalmente após a 
realização do ensaio de tração onde pode ser observado a alta resistência do material e baixa 
ductilidade. O mesmo pode ser observado para o material revenido, que obteve um valor de 
dureza menor que o material original e também apresentou um comportamento com uma 
menor ductilidade. Com os resultados obtidos conclui-se que o trabalho atingiu a expectativa 
inicial que era a de identificar o comportamento do material após os tratamentos e comprovar 
com os estudos já realizados na teoria. 


