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SUMÁRIO 
 

As ligas de Níquel-Titânio (Ni-Ti) são as mais atractivas entre as ligas com memória de 
forma devido às suas boas propriedades funcionais juntamente com a elevada resistência e 
melhor ductilidade. As transformações de fases associadas ao efeito de memória de forma 
(EMF) podem ser em uma etapa, B19’ (martensite) ↔ B2 (austenite), em duas ou em 
múltiplas etapas, incluindo a fase-R intermédia dependendo da história térmica e 
termomecânica da liga. As temperaturas de transformação são geralmente observadas acima 
da temperatura ambiente para as ligas ricas em Ti, enquanto nas ricas em Ni se situam abaixo 
da temperatura ambiente. 

O objectivo da presente dissertação foi o de investigar as modificações nas propriedades 
funcionais e estruturais em uma liga de Ni-Ti rica em Ti (49,0%at.Ni-51,0%at.Ti) sujeita a 
diferentes tratamentos térmicos e termomecânicos de marforming e ausforming. Para melhor 
entender os fenómenos presentes nesta liga foi feito um paralelismo com outras duas ligas de 
Ni-Ti: (i) equiatómica com EMF acima da temperatura ambiente e (ii) rica em Ni 
superelástica (SE) à temperatura ambiente. 

Com o intuito de uma análise completa das transformações de fases foram utilizadas 
durante ciclos térmicos diversas técnicas de caracterização: Calorimetria Diferencial de 
Varrimento (DSC), Resistividade Eléctrica (RE), Dilatometria (DT) e Difracção de Raios-X 
(DRX) convencional e por radiação sincrotrão – rotina e textura. Foram também utilizadas 
outras técnicas à temperatura ambiente com o intuito de observar características 
microestruturais (Microscopia Óptica (MO) e Electrónica de Varrimento (SEM)) e mecânicas 
(Microdureza e Ultra-Microdureza Vickers, e Tracção). 

A liga de Ni-Ti rica em Ti tem as suas transformações directa e inversa fortemente 
afectadas pelos tratamentos termomecânicos, devido à formação de fase-R durante a 
transformação directa em duas (B2→R→B19’) ou em múltiplas etapas (B2→R, B2→B19’ e 
R→B19’). Os tratamentos termomecânicos conducentes à sequência de transformação 
B2→R→B19’ decrescem a temperatura de fim da formação de B19’ para próximo da 
temperatura ambiente e apresentam maior estabilidade nas temperaturas e histereses de 
transformação. 

O aumento da temperatura de manutenção dos tratamentos térmicos faz com que as 
componentes de texturas de B19’ e B2 evoluam de componentes correspondentes a 
(110)[110]B2 para {111}<110>B2. A mesma evolução nas componentes de textura de B19’ e 
B2 se verifica a partir da condição como recebida para o material após o tratamento 
termomecânico de ausforming. Por outro lado, os tratamentos termomecânicos de marforming 
desenvolvem uma textura composta pela textura de Fibra-α II (<110>||DL, {110}<110>B2 e 
{111}<110>B2) e a componente {001}<110>B2 pertencente à textura de Fibra-α I (<110>||DL, 
{001}<110>B2, {112}<110>B2 e {111}<110>B2). 
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SUMMARY 
 

The Nickel-Titanium (Ni-Ti) alloys are the most attractive amongst shape memory 
alloys (SMA) due to their good functionality properties coupled with high strength and good 
ductility. The phase transformations associated with Shape Memory Effect (SME) can be one 
step, B19’ (martensite) ↔ B2 (austenite), two or multiple steps which include the 
intermediate R-phase, depending on the thermal and thermomechanical history of the alloy. 
The transformation temperatures are generally observed above room temperature in Ti-rich 
Ni-Ti alloys, while those observed in Ni-rich alloys occur below room temperature. 

The goal of the present thesis was to investigate the modifications in the functional and 
structural properties in a Ti-rich Ni-Ti SMA (49.0at.%Ni-51.0at.%Ti) subjected to different 
thermal and thermomechanical (marforming and ausforming) treatments. In order to 
understand the phenomena present in this alloy, a parallelism was made with other two Ni-Ti 
alloys: (i) equiatomic with SME above room temperature and (ii) Ni-rich superelastic (SE) at 
room temperature. 

With the aim of a complete analysis of the phase transformations, several 
characterization techniques were used during thermal cycles: Differential Scanning 
Calorimetry (DSC), Electrical Resistivity (ER), Dilatometry (DT) and X-Ray Diffraction 
(XRD) conventional and by synchrotron radiation – routine and texture. Other techniques 
were used at room temperature in order to observe microstrutural characteristics (Optical 
Microscopy (OM) and Scanning Electronic Microscopy (SEM)) and mechanical 
characteristics (Micro and Ultra-micro Hardness Vickers, and Tensile Testing). 

The forward and reverse transformations of the Ti-rich Ni-Ti alloy were strongly 
affected by the thermomechanical treatment, due to R-phase formation during the forward 
transformation in two (B2→R→B19’) or multiple steps (B2→R, B2→B19’ and R→B19’). 
The thermomechanical treatments that lead to B2→R→B19’ transformation, decrease the 
B19’ finish transformation temperature close to room temperature and to a greater stability in 
the transformation and hysteresis temperatures. 

Increasing the heat treatment temperatures makes the B19’ and B2 texture components 
corresponding to (110)[110]B2 to evolve to {111}<110>B2. The same B19’ and B2 texture 
components evolution was observed from as-received condition after ausforming 
thermomechanical treatment. On the other hand, the marforming thermomechanical 
treatments develop a texture composed by the fiber-α II (<110>||DL, {110}<110>B2 and 
{111}<110>B2) and {001}<110>B2 component belonging to the fiber-α I (<110>||DL, 
{001}<110>B2, {112}<110>B2 and {111}<110>B2). 
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NOTAÇÕES E ABREVIATURAS 
 

Notação Unidade Significado 

% . Percentagem 

σ - Energia de interface por unidade de área, ou tensão durante 
um ensaio de tracção, ou parâmetro de ajuste da função 
GCAS 

σM MPa Tensão de cedência relativa ao ponto de início da 
deformação devida à transformação martensítica induzida 
por tensão 

σR MPa Tensão de cedência relativa ao ponto de início da 
deformação devida ao rearranjo das variantes da fase-R 

σr - Tensão de recuperação 

Ω - Unidade de resistência eléctrica, ohm 

θ º Referente ao movimento de rotação da amostra no 
goniómetro durante os ensaios de DRX 

θ1 º Ângulo de rotação da amostra medido sobre o círculo de 
focalização do goniómetro durante os ensaios de DRX 

θ2 º Ângulo de rotação do cristal (monocromador) medido sobre 
o círculo de focalização secundário no goniómetro durante 
os ensaios de DRX 

ϕ º Rotação em torno do eixo normal à superfície da amostra 
submetida a ensaio de DRX 

ϕm, ϕc, ϕd º Ângulos relativos aos reforços presentes nas figuras de 
pólos, à componente de textura e ao desvio entre a posição 
do reforço e a componente de textura. 

∆χ º Incremento em qui no goniómetro durante o ensaio de 
textura por DRX 

∆ϕ º Incremento em fi no goniómetro durante o ensaio textura por 
DRX 

∆2θ º Incremento em 2θ no goniómetro durante o ensaio de DRX 

∆G(T) ou ∆G - Variação da energia livre total 

∆gc - Variação da energia livre química por unidade de volume 

∆gs - Variação na energia que se opõe ao crescimento / consumo 
dos cristais “M” existentes ou à criação / aniquilação de 
novos cristais “M” 

∆L mm Variação da dimensão linear durante uma 
expansão/contracção devido a uma variação de temperatura 
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∆Pi mN Incremento da carga aplicada pelo indentador entre os 
instantes “i” e “i-1” durante o ensaio de ultra-microdureza 

∆T ºC ou K Variação da temperatura 

∆W - Área do anel de histerese tensão-extensão 

ω º Movimento de rotação do goniómetro 

ε % Extensão (%) no ensaio de tracção 

ρ ohm.cm Resistividade eléctrica de um condutor 

ρ20 ohm.cm Resistividade eléctrica de um condutor a 20ºC 

α - Destinada à nomenclatura de fases em ligas ou compostos, 
ou fibras de textura cristalográfica, ou coeficiente de 
temperatura a 20ºC para medidas de resistividade eléctrica, 
ou coeficiente de dilatação linear 

α1 mrad Ângulo de abertura do espelho colimador e do espelho de 
focagem vertical pertencentes ao sistema óptico de Raios-X 
da ROBL (BM20 no ESRF) 

β - Destinada à nomenclatura de fases em ligas ou compostos 

χ - Ângulo entre o plano de hábito e o eixo da tensão aplicada; 
ou ângulo de inclinação da amostra em medições de textura 

χm, χc, χd - Ângulos relativos aos reforços presentes nas figuras de 
pólos, à componente de textura e ao desvio entre a posição 
do reforço e a componente de textura. 

λ - Ângulo entre a direcção da componente de deformação por 
corte da distorção resultante da transformação martensítica e 
a direcção da tensão aplicada; ou comprimento de onda 

λmin Å Comprimento da onda mínimo 

λswl Å Short-wavelength limit (comprimento da onda mínimo) 

δ(∆gnc) - Aumento da energia livre não-química 

(hkl) - Índices de Miller de um plano cristalográfico 

(hkl)X - Índices de Miller de um plano cristalográfico da fase X 

µm - Unidade de comprimento, micrómetro 

µN - Unidade de força, micronewton 

µW - Unidade de trabalho, microwatt 

[uvw] - Índices de Miller de uma direcção cristalográfica 

[uvw]X - Índices de Miller de uma direcção cristalográfica da fase X 

{hkl} - Família de planos cristalográficos 
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{hkl}X - Família de planos cristalográficos da fase X 

<u1v1w1> e 
<u2v2w2> 

- Família de direcções cristalográficas de variantes de textura 
pertencentes à mesma família de planos cristalográficos 
{hkl} 

<uvw> - Família de direcções cristalográficas 

<uvw>X - Família de direcções cristalográficas da fase X 

2θ º Referente ao movimento do detector no goniómetro durante 
os ensaios de DRX, ou ângulo de difracção 

A - Fase-mãe (Fase Austenítica ou Austenite), ou energia de 
distorção elástica, ou tensão crítica para o escorregamento de 
deslocações, ou área de um pico submetido a análise pela 
função GCAS 

Å - Unidade de comprimento, Angstrom 

Ai - Parâmetro de ajustes da função GCAS 

As, Ap e Af ºC ou K Temperatura de início, pico e fim da transformação que dá 
origem a B2 

As’, Ap’ e Af’ ºC ou K Temperatura de início, pico e fim da transformação 
B19’→B2 

As’’, Ap’’ e Af’’ ºC ou K Temperatura de início, pico e fim da transformação R→B2 

AST mm2 Área da secção transversal 

%at. - Percentagem atómica 

B - Energia de deformação plástica dentro do cristal “M”, ou 
tensão crítica para o escorregamento de deslocações 

B19 - Martensite, ortorrômbica das ligas à base de Ni-Ti 

B19’ - Martensite, monoclínica das ligas à base de Ni-Ti 

B2 - Austenite, cúbica (tipo CsCl) das ligas à base de Ni-Ti 

bar - Unidade de pressão, bar 

c - Velocidade da luz (3x108 m/s) 

C - Unidade de carga eléctrica, Coulomb, ou compressão 

cm2 - Unidade de área, centímetro quadrado 

cm3 - Unidade de volume, centímetro cúbico 

cos - Função trigonométrica co-seno 

CV - Unidade de potência, cavalo-vapor 

dσr/dT MPa/ºC Taxa de variação da tensão de recuperação com a 
temperatura 
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d1 e d2 µm Diagonais da impressão da indentação após ensaio de dureza 

d1
p - Componente de deformação por corte da distorção da forma 

resultante da transformação martensítica 

dl/l - Variação linear durante um ensaio de dilatometria 

e C Carga do electrão (1,60x10-9 C) 

e- - Electrão 

ec - Deformação constante por impedimento da recuperação da 
forma 

eV - Unidade de energia, electrão-volt 

Ed mN.µm Energia de dissipação extraída da curva P versus h do ensaio 
de ultra-microdureza 

Er mN.µm Energia de recuperação extraída da curva P versus h do 
ensaio de ultra-microdureza 

Et mN.µm Energia total da curva P versus h do ensaio de ultra-
microdureza 

Ft - Fracção da matriz consumida durante uma transformação de 
fase 

g - Unidade de massa, grama 

GeV - Unidade de energia, giga electrão-volt 

GPa - Unidade de tensão, gigapascal 

H - Unidade de indutância, Henry 

h - Unidade de tempo, hora, ou constante de Planck 
(6,63x10-34 J.s)), ou profundidade de indentação (µm) no 
ensaio de ultra-microdureza 

hf µm Profundidade de indentação após a remoção da carga no 
ensaio de ultra-microdureza 

hi µm Profundidade de indentação no instante “i” durante o ensaio 
de ultra-microdureza 

Hi - Parâmetro de ajustes da função GCAS 

hmax µm Profundidade de indentação a carga máxima no ensaio de 
ultra-microdureza 

h(ti) µm Carga no instante “i” no patamar de carga durante o ensaio 
de ultra-microdureza 

h(t60) µm Carga no instante 60 s após o início do ensaio de ultra-
microdureza a carga máxima 

I A Corrente aplicada em amperes em um condutor 
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J - Unidade de energia, joule 

K - Temperatura em Kelvin, ou termopar de chromel-alumel 

K (Kα1, Kα2 e Kβ) - Riscas de menor comprimento de onda da radiação 
característica de um elemento químico ao produzir Raios-X 

KE J Energia cinética dos electrões na colisão 

keV - Unidade de energia, quilo electrão-volt 

kg - Unidade de massa, quilograma 

kN - Unidade de força, quilonewton 

ks - Unidade de tempo, quilosegundo 

kV - Unidade de diferença de potencial, quilovolt 

kW - Unidade de trabalho, quilowatt 

l mm Comprimento de um condutor (distância entre os 2 
eléctrodos internos do equipamento de resistividade 
eléctrica) 

L mm Comprimento original de uma amostra 

Li mm Comprimento útil no instante “i” no ensaio de tracção 

Lo mm Comprimento útil inicial no ensaio de tracção 

m - Unidade de comprimento, metro, ou massa do electrão 
(9,11x10-31 kg) 

M - Fase Martensítica ou Martensite 

m/s - Unidade de velocidade, metro por segundo 

mA - Unidade de corrente eléctrica, miliampere 

mbar - Unidade de pressão, milibar 

mesh - Unidade utilizada para dimensionar diâmetro média de 
partículas 

mg - Unidade de massa, miligrama 

min - Unidade de tempo, minuto 

ml - Unidade de volume, mililitro 

mm - Unidade de comprimento, milímetro 

mm2 - Unidade de área, milímetro quadrado 

mN - Unidade de força, milinewton 

MPa - Unidade de tensão, megapascal 

mrad - Unidade angular, miliradiano 
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Ms, Mp e Mf ºC ou K Temperatura de início, pico e fim da transformação directa 
que dá a origem a B19’ 

Ms’, Mp’ e Mf’ ºC ou K Temperatura de início, pico e fim da transformação 
B2→B19’ 

Ms’’, Mp’’ e Mf’’ ºC ou K Temperatura de início, pico e fim da transformação R→B19’

mW - Unidade de trabalho, miliwatt 

N - Unidade de força, newton 

nm - Unidade de comprimento, nanómetro 

º - Unidade angular, graus 

ºC - Unidade de temperatura, graus celsius 

ºC/min - Unidade de velocidade de aquecimento e arrefecimento, 
graus celsius por minuto 

P - Pressão, ou força (ou carga) aplicada 

Pa - Unidade de tensão, pascal 

Pi mN Carga aplicada pelo indentador no instante “i” durante o 
ensaio de ultra-microdureza 

Pi-1 mN Carga aplicada pelo indentador no instante “i-1” durante o 
ensaio de ultra-microdureza 

Pmáx mN Carga máxima no ensaio de ultra-microdureza 

Pmin mN Carga mínima ao fim do ensaio de ultra-microdureza 

Q W/g Fluxo de calor absorvido ou libertado, por unidade de massa, 
para uma determinada transformação associada ao pico 
endotérmico ou exotérmico na análise de DSC 

Q1→2 W/g Fluxo de calor associado a uma transformação de fase no 
intervalo de temperatura T1 e T2 

r - Raio 

R - Fase-R, fase intermédia da liga de Ni-Ti com estrutura 
trigonal com distorção romboédrica em α, ou resistência 
eléctrica de um condutor 

rad - Unidade angular, radiano 

rpm - Unidade de velocidade, rotações por minuto 

Rs*, Rp* e Rf* ºC ou K Temperatura de início, pico e fim da transformação B19’→R

Rs, Rp e Rf ºC ou K Temperatura de início, pico e fim da transformação B2→R 

rT ºC ou K Temperatura máxima de um pico submetido a análise pela 
função GCAS 
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s - Unidade de tempo, segundo 

sen - Função trigonométrica seno 

T1 e T2 ºC ou K Temperatura nos pontos 1 e 2 

Tc ºC ou K Temperatura da amostra para qual são geradas tensões de 
recuperação 

Td ºC ou K Temperatura à qual é imposta a deformação no estado de 
partida martensítico 

Tf ºC ou K Temperatura de final de uma transformação de fase 

Ti ºC ou K Temperatura no instante “i” 

To ºC ou K Temperatura de equilíbrio, onde a energia livre química de A 
e M são iguais, relacionada com as temperaturas Ms e Af 

To’ ºC ou K Temperatura de equilíbrio para transformações martensíticas 
termoelásticas, onde a energia livre química de A e M são 
iguais, relacionada com as temperaturas As e Mf 

torr - Unidade de pressão, torricelli 

Tr ºC ou K Temperatura de recristalização de uma liga de Ni-Ti 

TR ºC ou K Temperatura na qual ocorre a transição da estrutura cúbica 
para estrutura incomensurável 

TR’ ºC ou K Temperatura na qual ocorre a transição da estrutura 
incomensurável para uma estrutura comensurável trigonal 

Ts ºC ou K Temperatura de início de uma transformação de fase 

v m/s Velocidade no instante que antecede a colisão do electrão no 
ânodo 

V - Unidade de diferença de potencial, volt, ou voltagem entre 
os eléctrodos, ou diferença de potencial num condutor 

VB19’ - Volume por unidade de massa da fase martensítica (B19’) 

VB2 - Volume por unidade de massa da fase austenítica (B2) 

Vi - Volume por unidade de massa da fase “i” 

vmax m/s Velocidade máxima do electrão 

VR - Volume por unidade de massa da fase-R 

W - Unidade de potência, watt 

X mm Abertura horizontal da fenda SS2 do sistema óptico de 
Raios-X da ROBL (BM20 no ESRF) 

x-y-z µm Deslocamento da amostra nos eixos x-y-z no goniómetro da 
BM20 no ESRF  
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z - Parâmetro de ajustes da função GCAS 

Z mm Abertura vertical da fenda SS2 do sistema óptico de Raios-X 
da ROBL (BM20 no ESRF) 

 
 
Abreviatura Significado 

APS Advanced Photon Source, Argonne, EUA 

BM20 BeamLine 20 (Linha de feixe 20) 

ccc Estrutura cúbica de corpo centrado 

CDS Coherence Domain Size (Dimensões dos domínios de 
coerência) 

CEFITEC Centro de Física e Investigação Tecnológica (FCT/UNL) 

CEMOP Centro de Excelência em Microelectrónica, Optoelectrónica 
e Processos (UNINOVA) 

CENIMAT Centro de Investigação de Materiais (FCT/UNL) 

cfc Estrutura cúbica de faces centradas 

cps Contagem por segundo 

CR Como Recebida (condição da amostra) 

CuKα Comprimento de onda relativa à risca característica Kα do 
Cu 

DCM Departamento de Ciência dos Materiais (FCT/UNL), ou 
cristal duplo monocromador do sistema óptico de Raios-X 
da ROBL (BM20 no ESRF) 

DEM Departamento de Engenharia Mecânica (FCT/UC) 

DEMF Duplo Efeito de Memória de Forma 

DL Direcção de Laminagem 

DN Direcção Normal 

DRF Divisão de Recursos Financeiros (FCT/UNL) 

DRX Difracção de Raios-X 

DS Fenda de divergência do goniómetro 

DSC Calorimetria Diferencial de Varrimento (“Differential 
Scanning Calometry”) 

DT Direcção transversal ou Dilatometria de Têmpera 

EBSD Electron Back Scattering Diffraction (Difracção de Electrões 
Retrodifundidos) 
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EDAX Energy Dispersive Spectroscopy X-Ray (Espectroscopia de 
Raios-X por Dispersão de Energia) 

EDS Energy Dispersive Spectroscopy (Espectroscopia por 
Dispersão de Energia) 

EMF Efeito de Memória de Forma 

EMFS Efeito de Memória de Forma Simples 

EPMA Electron Probe Microanalizer (Microanálise Elementar) 

ER Electrical Resistivity (Ensaio) 

ESRF European Synchrotron Radiation Facility (Grenoble / 
França) 

EUA Estados Unidos da América 

FCT Faculdade de Ciências e Tecnologia 

FDOC Função de Distribuição das Orientações Cristalinas 

FE Faculdade de Engenharia (Universidade do Porto) 

Fibra-γ Textura de fibra com eixo <111>||DN e componentes 
associadas {111}<110>-{111}<112> 

Fibra-η Textura de fibra com eixo <100>||DL e componentes 
associadas {001}<100>-{011}<100> 

Fibra-α I Textura de fibra com eixo <110>||DL e componentes 
associadas {001}<110>-{112}<110>-{111}<110> 

Fibra-α II Textura de fibra com eixo <110>||DL e componentes 
associadas {111}<110>-{110}<110> 

FZR Forschungszentrum Rossendorf (Dresden, Alemanha) 

G.P. Guinier-Preston 

GCAS Função de Gram-Charles A Series 

hc Estrutura hexagonal compacta 

HV Hardness Vickers (Dureza Vickers) 

IG Interior do grão 

IME Instituto Militar de Engenharia (Rio de Janeiro, Brasil) 

JCPDS Joint Committee on Powder Diffraction Standards (Junta de 
Comissão dos Padrões da Difracção de Pós) 

LF Laminagem a Frio 

LG Limite de Grão 

Linac Linear Accelerator (Acelerador Linear) 
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LQ Laminagem a Quente 

LVDT Linearly Variable Differential Transducer (Transdutor 
Diferencial Variável Linear) 

MIT Martensite Induzida por Tensão 

MO Microscopia Óptica 

MRH Materials Research Hutch (cabina de investigação de 
materiais) da BM20 no ESRF 

MT(s) Martensitic Transformation(s) 

ODF Orientation Distribution Function (Função de Distribuição 
das Orientações Cristalográficas) 

OM Optical Microscopy 

PF Photon Factory, Tsukuka, Japão 

ppm Partes por milhão 

PSZ Partially Stabilized Zirconia (Zircónia Parcialmente 
Estabilizada) 

RCH Radiochemistry Hutch (cabina radioquímica) da BM20 no 
ESRF 

RE Resistividade Eléctrica (Ensaio) 

RitsuSR Synchrotron Radiation Center, Ritsumeikan University, 
Kusatsu, Japão 

ROBL Rossendorf BeamLine (Linha de Feixe de Rossendorf) 

RS Fenda de focalização do goniómetro 

RSM Fenda de focalização do detector 

RT Reverse Transformation 

R-X Raios-X 

SE Superelasticidade ou Superelástica (“Superelasticity” ou 
“Superelastic”) 

SEM Scanning Electronic Microscopy (Microscopia Electrónica 
de Varrimento) 

SIM Stress-induced Martensite (Martensite Induzida por Tensão) 

SMA Shape Memory Alloy 

SME Shape Memory Effect (Shape Memory Alloy) 

SPEC© Standard Performance Evaluation Corporation 

Spring-8 Super Photon Ring, Mikazuki, Japão 
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SS Fenda de dispersão do goniómetro 

SS2 Aberturas vertical e horizontal para o feixe de Raios-X a ser 
utilizado no goniómetro da MRH da BM20 no ESRF 

STO Serviços Técnicos e Operacionais (FCT/UNL) 

Tamb Temperatura ambiente 

TD Transformação directa 

TEM Transmission Electronic Microscopy (Microscopia 
Electrónica de Transmissão) 

TI Transformação inversa 

Tint Temperatura de interrupção para ciclos interrompidos de 
transformação na análise de DSC 

TM(s) Transformação(ões) martensítica(s) 

TMA Thermomechanical Analysis (Análise Termomecânica) 

Tman Temperatura de manutenção 

Tmáx Temperatura máxima 

Tmin Temperatura mínima 

TTT Tempo-Temperatura-Transformação 

TWSME Two-way Shape Memory Effect 

UC Universidade de Coimbra 

UNINOVA Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias 

UNL Universidade Nova de Lisboa 

UVSOR Institute for Molecular Science, Okazaki, Japão 

vol. Volume 

XAS X-Ray Absorption Spectroscopy (Espectroscopia de 
Absorção de Raios-X) 

XRD X-Ray Diffraction 
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Capítulo 1    INTRODUÇÃO 
 
 
 
 

As ligas de níquel-titânio (Ni-Ti) com memória de forma têm sido investigadas 

largamente desde a sua descoberta, essencialmente devido às suas especiais propriedades 

físicas e mecânicas, nomeadamente a superelasticidade (SE), e excelente resistência à 

corrosão e biocompatibilidade. 

A pseudoelasticidade foi observada pela primeira vez por A. Ölander em 1932 [1]. Este 

autor, ao estudar o comportamento de ligas do sistema Au-Cd, verificou que para composição 

variando entre 50 e 47,5%at.Cd a liga se tornava elástica e que, para 47,5%at.Cd, este 

comportamento elástico era semelhante ao da “borracha”. As primeiras constatações do efeito 

de memória de forma (EMF) foram feitas por Chang e Read em 1951 [2]. Estes autores, 

recorrendo a observações metalográficas e a medições de resistividade, constataram a 

reversibilidade da transformação austenite-martensite numa liga Au-Cd, a qual possibilita o 

EMF (vide secção 2.2 – Efeito de Memória de Forma e Pseudoelasticidade). Em 1956 [3] este 

fenómeno foi observado também numa liga Cu-Zn. O desenvolvimento mais intenso de 

estudos nesta área só começou a ter lugar a partir de 1962, quando o EMF foi encontrado na 

liga 50%at.Ni-50%at.Ti, no Naval Ordonnance Laboratory (da marinha de guerra dos EUA), 

ficando então estas ligas conhecidas por Nitinol. Foi precisamente esta classe de ligas que deu 

origem à primeira aplicação industrial desenvolvida pela Raychem (acoplamento de tubagens 

do sistema hidráulico dos aviões F-14 da marinha de guerra americana [4]). Em 1964, 

J.F. Goff [5] do Naval Ordannance Laboratory publicou um trabalho caracterizando as 

propriedades térmicas e eléctricas a diferentes temperaturas de ligas de Ni-Ti (49 a 55%at.Ni) 

e da liga ternária de Ni-Ti-8%at.Cu. R.G. De Lange e J.A. Zijderveld [6], em 1968, 

publicaram um trabalho com o intuito de explicar o EMF e a transformação martensítica 

numa liga de composição equiatómica por meio de difracção de Raios-X a diferentes 

temperaturas. F.E. Wang et al. [7], em 1972, publicaram um trabalho em que identificaram 
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por meio de difracção de Raios-X e de neutrões, as estruturas cristalinas das fases 

intervenientes na transformação martensítica de uma liga de Ni-Ti. 

Surgiram depois numerosas aplicações para estes materiais, ao mesmo tempo que outros 

novos materiais apresentando o efeito de memória de forma e a superelasticidade, foram 

sendo descobertos. Actualmente, os materiais com memória de forma são utilizados nas mais 

variadas aplicações, tanto na indústria (acoplamentos, dispositivos eléctricos, magnéticos, 

etc.) como na medicina (dispositivos de desbloqueamento de artérias, designados por “stents”, 

material para cateterismo, etc.) [4,8,9]. Embora o EMF esteja presente numa grande variedade 

de ligas, só têm interesse prático aquelas que, após mudarem de forma, permitem obter uma 

recuperação elástica significativa. 

As propriedades especiais, citadas anteriormente, incluindo o EMF das ligas de Ni-Ti 

com memória de forma são fortemente dependentes da história termomecânica da liga. Três 

tipos de reacções no estado sólido podem ser induzidas pelos tratamentos termomecânicos: 

uma mudança local da composição química devido ao fenómeno de precipitação, a formação 

e aniquilação de defeitos e a própria transformação martensítica, responsável pela memória de 

forma. 

A literatura é vasta no estudo das ligas binárias de Ni-Ti equiatómica e ricas em Ni, na 

forma massiva e de película fina, enquanto que nas ligas ricas em Ti o enfoque é fortemente 

centrado no estudo das películas finas. Por outro lado, os trabalhos relativamente a estas ligas 

ricas em Ti na forma massiva são em número muito reduzido. Essa deficiência no estudo de 

ligas na forma massiva representativa do grupo de ligas Ni-Ti ricas em Ti (relativamente à 

composição equiatómica) e o interesse potencial destas ligas como actuadores (de 

temperatura, mecânicos ou eléctricos) constituíram a motivação para esta dissertação. O 

objectivo foi o de estudar, de uma forma sistemática, o modo como os tratamentos térmicos e 

termomecânicos afectam as características das transformações directa e inversa associadas ao 

EMF de uma liga rica em Ti (49,0%at.Ni-51,0%at.Ti). De forma a compreender os 

fenómenos envolvidos nas mudanças causadas pelos diferentes tratamentos térmicos e 

termomecânicos utilizados, a presente dissertação está dividida em seis capítulos: (i) Capítulo 

1 – Introdução; (ii) Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica; (iii) Capítulo 3 – Materiais e Métodos; 

(iv) Capítulo 4 – Resultados; (v) Capítulo 5 – Discussão; e (vi) Capítulo 6 – Conclusões e 

Sugestões para Trabalhos Futuros. 
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A revisão bibliográfica, Capítulo 2, contempla uma primeira parte generalista que trata 

dos aspectos das transformações martensíticas termoelásticas, no que diz respeito a factores 

cristalográficos, de força motriz, termodinâmicos e cinéticos relevantes para que este tipo de 

transformação ocorra. De forma a dar seguimento à presente revisão são descritos na segunda 

parte, de forma ainda generalista, como se dá o EMF e a SE nas ligas com memória de forma. 

A terceira e quarta partes fazem um enfoque direito em vários pontos inerentes às ligas 

binárias de Ni-Ti de diferentes composições com memória de forma, porém com maior 

atenção para as ligas ricas em Ti. A terceira parte aborda as características associadas às 

estruturas cristalinas das diferentes fases e precipitados, às transformações de fases e 

propriedades físicas e mecânicas deste grupo de ligas. Além disso, a terceira parte apresenta 

que tipos de factores relacionados com as etapas de fabricação da liga podem afectar as 

propriedades, como por exemplo a composição química (elementos de liga, contaminação por 

C ou O), tratamentos térmicos e/ou mecânicos que podem modificar as temperaturas de 

transformação de forma a afectar o EMF (simples ou duplo) e a estabilidade das 

transformações. A quarta e última parte aborda factores de características gerais quanto à 

textura cristalográfica até chegar ao ponto particular das ligas de Ni-Ti, com especial atenção 

para a criação de variantes da martensite e possíveis componentes de textura da martensite 

(B19’) e austenite (B2). 

O Capítulo 3, Materiais e Métodos, faz uma abordagem das especificações da condição 

como recebida das ligas Ni-Ti em estudo (rica em Ti, equiatómica e rica em Ni), abrangendo 

os tratamentos térmicos e termomecânicos de marforming e ausforming utilizados, bem como 

das técnicas de caracterização empregues em cada uma dessas condições. O número de 

técnicas de caracterização utilizadas nas diversas amostras com diferentes condições de 

processamento é bem amplo no intuito de observar: 

− as mudanças microestruturais (Microscopia Óptica e Electrónica de Varrimento), 

estruturais com e sem ciclo térmico (Difracção de Raios-X convencional e com 

Radiação Sincrotrão – ensaios de rotina e de textura) e mecânicas (Microdureza 

Vickers, Ultra-microdureza Vickers e Tracção). 

− as mudanças nas transformações de fases devido alterações nas sequências, 

temperaturas, histerese e estabilidade das transformações, recuperação e 

recristalização (Calorimetria Diferencial de Varrimento, Resistividade Eléctrica e 
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Dilatometria de Têmpera). 

Os resultados são apresentados no Capítulo 4 que consta de um grupo consistente e 

correlacionado de resultados referentes à caracterização das propriedades e dos efeitos 

associados ao EMF, bem como à recuperação e à recristalização da estrutura martensítica 

deformada para a liga de Ni-Ti rica em Ti, como recebida, tratada termicamente e 

termomecanicamente (uma única e múltiplas etapas de marforming, além da ausforming). 

Também se apresentam resultados referentes à evolução da textura e à estabilidade das 

características de transformação de fase em diferentes estados estruturais da liga de Ni-Ti rica 

em Ti. No decorrer da apresentação dos resultados são feitas comparações entre os 

comportamentos da liga equiatómica e da liga rica em Ti, com o objectivo de responder a 

questões que não puderam ser respondidas de alguma forma pela análise isolada da liga rica 

em Ti. Foi também feita uma comparação do comportamento em ausforming entre as ligas 

ricas em Ti e em Ni. 

O Capítulo 5 da Discussão tem um enfoque direccionado aos diversos factores que 

podem afectar as características da liga de Ni-Ti rica em Ti pelos resultados apresentados no 

Capítulo 4. É efectuada uma análise do modo como características de processamento, níveis 

de tensões residuais, precipitações, variações composicionais e textura cristalográfica 

influenciam propriedades associadas ao EMF dessa liga em diferentes estados estruturais, 

devido aos diferentes tratamentos térmicos e termomecânicos utilizados e suas respectivas 

etapas. 

O Capítulo 6 é dividido em duas partes: (i) Conclusões e (ii) Trabalhos Futuros. As 

conclusões estão estruturadas pela apresentação dos factores que, nos tratamentos térmicos e 

termomecânicos efectuados sobre a liga de Ni-Ti rica em Ti como recebida, são responsáveis 

pelas mudanças nas características e nas propriedades associadas ao EMF dessa liga. Esta 

estrutura das conclusões tem como objectivo permitir relacionar as variáveis de 

processamento que interferiram nas mudanças estruturais, da textura, mecânicas e de 

transformação de fase (sequências, gamas de temperatura, histerese e estabilidade de 

transformação). Na presente dissertação de doutoramento são evidenciadas questões da liga 

de Ni-Ti rica em Ti que não puderam ser completamente respondidas devido a limitações 

instrumentais e de tempo. Dessa forma, são sugeridos para trabalhos futuros, estudos com o 

intuito de esclarecer: (i) a cinética de precipitação, a distribuição e influência do Ti2Ni nas 
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características de transformação na sua vizinhança; (ii) o processo de recuperação e 

recristalização de estruturas martensíticas severamente deformadas a partir da martensite ou 

austenite; (iii) a forma como se dão as transformações directa e inversa em múltiplas etapas; 

(iv) o comportamento em fadiga térmica/mecânica; e (v) a evolução da textura pela função de 

distribuição das orientações cristalográficas (FDOC), e o carácter anisótropo B19’ e B2 

associados ao EMF e SE. 

No final da presente dissertação de doutoramento consta uma série de Anexos que 

foram utilizados na identificação por difracção de Raios-X das fases presentes nas ligas 

binárias de Ni-Ti, cálculos dos parâmetros de rede das estruturas cristalinas cúbica e 

monoclínica, cristalografia de transformação do Ni-Ti, projecções estereográficas dos 

sistemas cúbico e monoclínico. Além disso, apresenta-se um último Anexo referente ao 

glossário dos termos térmicos de Metalurgia e Materiais do Português de Portugal e Brasil. 
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2.1   TRANSFORMAÇÕES MARTENSÍTICAS 
 

2.1.1   Aspectos Gerais 
 

Um dos primeiros materiais em que foi observada e identificada a transformação 

martensítica foram os aços. Estes, quando aquecidos a elevadas temperaturas situadas no 

campo de fase austenítica, e posteriormente temperados em água, aumentam 

significativamente a sua dureza. Após o lixamento, polimento e contrastação da sua 

microestrutura, para fins de observação num microscópio óptico era visualizada uma estrutura 

extremamente fina, a qual foi pela primeira vez denominada “martensite” em homenagem ao 

metalurgista Alemão Adolf Martens [8]. 

Mais tarde foi constatado que esta estrutura era resultante de mudanças na rede 

cristalográfica sem difusão atómica. Neste caso, a estrutura cúbica de faces centradas (cfc) da 

austenite transformava-se em regiões em forma de agulhas ou placas com estrutura tetragonal 

de corpo centrado. Dessa forma, o produto da transformação é denominado de “martensite” e 

as transformações cristalográficas sem difusão são denominadas “transformações 

martensíticas – TMs” (“martensite transformations – MTs”). Sendo a transformação não 

difusional, a concentração de átomos de soluto dissolvida na “fase martensítica” é igual à da 

“fase-mãe”. Não existe difusão a longa distância como ocorre por exemplo nas 

“transformações eutectóides”. Em função do tipo de metal, liga ou composto, a fase 

martensítica é uma solução sólida substitucional ou intersticial. 

As TMs têm início somente quando a temperatura atinge valores abaixo da temperatura 

de início da transformação martensítica (Ms) [8]. Por outras palavras, trata-se de uma 
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“transformação atérmica”. Quando este tipo de transformação ocorre em ligas ferrosas ou aço, 

os cristais da “fase martensítica” (M) não continuam a crescer depois de formados. A 

transformação continua pela nucleação de novos cristais “M” a partir da “fase-mãe” (A) 

remanescente no material, por abaixamento da temperatura. São então nucleados no sólido 

cristais individuais “M”, os quais crescem rapidamente (aproximadamente 1/3 da velocidade 

de ondas elásticas em sólidos), mas que não voltam a crescer, ou decrescer por variação da 

temperatura, ou seja, trata-se de uma transformação irreversível, “não-termoelástica”. Nas 

transformações termoelásticas, uma vez nucleados os cristais “M”, estes crescem a uma 

velocidade proporcional à velocidade de arrefecimento. Similarmente, o mesmo se aplica aos 

cristais “A” no aquecimento. Assim, as transformações martensíticas termoelásticas são 

também cruciais na realização do “efeito de memória de forma – EMF” (“shape memory 

effect – SME”), no qual, se se aumentar a temperatura, a martensite torna-se instável, a 

“transformação inversa – TI” (“reverse transformation – RT”) ocorre, e se esta transformação 

for cristalograficamente reversível, a martensite reverte para a “fase-mãe” na orientação 

original. Estas ligas possuem a alta temperatura (campo da “fase mãe”) uma outra propriedade 

única denominada pseudoelasticidade, a qual traz como consequência a capacidade de se 

obter uma grande recuperação (durante a descarga) de uma deformação não-linear induzida 

durante a carga.  

 

2.1.2   Cristalografia 
 

A transformação é acompanhada pela mudança de forma (ou “relevo superficial”) de 

um valor definido [8]. Se a superfície de uma amostra, na “fase-mãe” (A), for polida para 

obter uma superfície plana e depois arrefecida abaixo da temperatura de início da 

transformação, a superfície irá exibir efeitos de relevo em algumas regiões onde a “fase 

martensítica” (M) aparece (Fig. 2.1a). Além disso, se for feito um “risco superficial” na 

superfície da “fase-mãe”, surgirão distorções nos limites entre as fases “A” e “M” (Fig. 2.1b). 

A inclinação do relevo da superfície e os desvios nos “riscos superficiais” terão valores 

definidos dependendo da orientação cristalográfica de “A”. Isto porque as mudanças de forma 

que acompanham as TMs são de um valor definido e desempenham um papel importante no 

mecanismo de deformação operante no EMF. 
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Um cristal “M” tem um “plano de hábito” específico, sendo este uma interface entre as 

fases “A” e “M” na Fig. 2.1a e o plano ao longo do qual a deformação por corte ocorre 

durante a TM. Os planos de hábito são especificados pelos índices dos planos da fase “A”, 

existindo muitos casos nos quais eles são irracionais. Existe uma relação de orientação 

definida entre as estruturas cristalinas das fases “A” e “M”. 

 

 
Fig. 2.1 – Condições antes e após a TM representadas pela (a) relaxação superficial e 

(b) desvio de um risco superficial [8]. 
 

Como já foi dito, a TM está associada a uma mudança de forma e gera uma grande 

deformação ao redor da fase “M” formada na fase “A”. Existem dois modos para reduzir a 

deformação nos processos de nucleação e crescimento da fase martensítica: escorregamento 

de deslocações ou maclagem, em ambos os casos por acção de tensões de corte, como mostra 

a Fig. 2.2. As deformações complementares por maclagem são denominadas “deformação 

invariante da estrutura cristalina”, e os “vestígios” deixados na estrutura, como as deslocações 

e falhas de empilhamento ou maclas, têm sido observadas por microscopia electrónica. As 

maclas, especialmente, desenvolvem papel fulcral no EMF e em fenómenos relacionados, 

como a deformação pseudoelástica. 
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Fig. 2.2 – Deformação da estrutura cristalina a partir da (a) “fase-mãe” antes da 

transformação, devido a (b) transformação, (c) transformação e escorregamento de 
deslocações por tensões de corte, ou (d) transformação e maclagem por tensões de corte. (as 

linhas a tracejado mostram a verdadeira mudança de forma) [8,10]. 
 

2.1.3   Aspectos Termodinâmicos 
 

2.1.3.1   Força Motriz para a Transformação 
 

Para induzir a transformação A→M, a energia livre química da fase “M” tem que ser 

menor que a da fase “A” [8]. Entretanto, a transformação requer um excesso de energia livre 

devido à energia não-química associada à transformação (a energia de interface 

austenite-martensite e a energia de deformação associada à variação do volume). Se a 

diferença entre a energia livre química de ambas as fases não for maior do que a energia livre 

não-química necessária, a transformação não se inicia (Fig. 2.3). Esta condição exige que 

amostra seja sobrearrefecida a uma temperatura suficientemente baixa Ms (s – início) abaixo 

da temperatura de equilíbrio To (onde a energia livre química das fases “M” e “A” são iguais), 

para que a transformação continue. É também necessária uma força motriz para a TI, para a 

qual se requer um sobreaquecimento a uma temperatura suficientemente alta As acima de To. 

A variação da energia livre de Gibbs total devido à nucleação do cristal “M” suposto ter 

forma de lente cilíndrica com raio “r” e espessura média “t” (r >> t) é 

 ( )BArtrgtrG c +++∆=∆ 222 2 πσππ  (Eq. 2.1) 
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onde πr2t é o volume aproximado do cristal “M”, ∆gc é a variação da energia livre química 

por unidade de volume, 2πr2 é a área aproximada da superfície, σ é a energia de interface por 

unidade de área, A(t/r) é a energia de distorção elástica por unidade de volume e B(t/r) é a 

energia de deformação plástica dentro do cristal “M” por unidade de volume. 

 

 
Fig. 2.3 – Dependência da temperatura com a energia livre química das fases mãe e 

martensítica, e a sua relação com a transformação martensítica [8]. 
 

À temperatura Ms, quando o raio “r” de um núcleo de cristal “M”, suposto em forma de 

lente excede o valor crítico, a variação da energia livre química, o primeiro factor da equação 

anterior (negativo), excederá, em valor absoluto, a soma das energias livres não-químicas 

dadas pelos segundo e terceiro termos. O núcleo crescerá e a transformação acontecerá. A 

diferença entre To e Ms é chamada de grau de sobrearrefecimento. Este depende da energia de 

interface, σ, e das energias de distorção elástica, A, e da deformação plástica, B. Nas ligas 

ferrosas e nos aços σ e B não são desprezíveis perante os outros termos da Eq. 2.1, o que 

origina grandes sobrearrefecimentos, que poder ser maiores que 200ºC, mas em ligas com 

memória de forma tão-somente 5 a 30ºC. 
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2.1.4   Temperaturas de Transformação 
 

Pelo descrito anteriormente os aspectos termodinâmicos das TM são definidos 

primeiramente pelas temperaturas de transformações como as seguintes: 

Ms – temperatura de início da TM; 

Mf – temperatura de fim da TM; 

As – temperatura de início da TI; 

Af – temperatura de fim da TI. Esta é a temperatura acima da qual a martensite se torna 

completamente instável. 

Estas temperaturas de transformação podem ser determinadas pela medida de algumas 

propriedades físicas em função da temperatura, como tipicamente apresentado para as ligas 

Fe-Ni e Au-Cd na Fig. 2.4 [11], dado que muitas propriedades físicas muitas vezes mudam 

drasticamente com o início ou fim da TM e da TI. 

 

 
Fig. 2.4 – Comparação da histerese térmica em transformações martensíticas 

não-termoelásticas (Fe-Ni) e termoelásticas (Au-Cd) [11]. 
 

Existem dois tipos de histerese presentes nas transformações martensíticas 

termoelásticas: a térmica e a mecânica. Nesta secção é feita menção à histerese térmica por 

serem transformações martensíticas termicamente induzidas. Na secção 2.2 (Efeito de 

Memória de Forma e Pseudoelasticidade) far-se-á menção à histerese mecânica ao tratar de 
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certas particularidades na pseudoelasticidade. 

A histerese térmica (As–Ms) da temperatura de transformação na liga Fe-Ni é 

extremamente grande, aproximadamente 400ºC, enquanto que na liga Au-Cd é muito 

pequena, somente 15ºC. Isto indica que a força motriz e a energia livre não química 

necessárias para a transformação são maiores no Fe-Ni e menores para o Au-Cd. Na liga 

Au-Cd, isto parece ser devido ao facto de a energia de interface e a energia necessária para 

deformação plástica serem tão pequenas que podem ser desprezadas. Em tais casos, a variação 

da energia total durante a transformação é (a partir da Eq. 2.1), 

 ArtgtrG c
22 ππ +∆=∆  (Eq. 2.2) 

Assim, a energia total pode ser meramente caracterizada pelos termos térmico e 

elástico [8]. A temperaturas abaixo de Ms, os cristais “M” crescem acompanhando o 

arrefecimento da amostra. Entretanto, após atingir certa dimensão, quando a soma do 

decréscimo na energia livre termo-química e o incremento na energia livre elástica 

não-química se aproximam de um certo valor mínimo, o crescimento é bloqueado. Este 

equilíbrio entre os efeitos térmico e elástico dá-nos o termo “termoelástico”. Uma vez 

atingido o equilíbrio térmico, se a amostra for aquecida ou arrefecida ou uma força externa for 

aplicada, o equilíbrio térmico será perturbado e os cristais “M” estabilizados começarão mais 

uma vez a crescer ou a ser consumidos (transformação martensítica termoelástica). 

O comportamento termodinâmico das TMs termoelásticas difere consideravelmente do 

das transformações não-termoelásticas. Tem sido experimentalmente observado que, em TMs 

termoelásticas, os primeiros cristais “M” formados à temperatura Ms são os últimos a sofrer a 

TI à temperatura Af [8]. Nestas transformações, a variação da energia livre total pode ser 

descrita por  

 ( ) ( ) ( ) MA
s

MA
nc

MA
c

MA ggTgTG →→→→ ∆+∆+∆=∆ δ  (Eq. 2.3) 

Para a TI, a variação é 

 ( ) ( ) ( ) AM
s

AM
nc

AM
c

AM ggTgTG →→→→ ∆+∆+∆=∆ δ  (Eq. 2.4) 

∆gc é a variação da energia livre química e δ(∆gnc) é o aumento da energia livre não-química 

(considerando somente a energia elástica acumulada na transformação termoelástica). O 

termo energia ∆gs corresponde às forças resistentes ao crescimento e consumo dos cristais 
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“M” existentes ou a criação e aniquilação de novos cristais “M”. 

A partir de observações experimentais, para a transformação de A → M, 

 ( ) 0<∆ →MATG  (Eq. 2.5) 

e quando T = Ms, 

 ( ) 0=∆ →MATG  (Eq. 2.6) 

Inversamente, na TI de M → A, 

 ( ) 0<∆ →AMTG  (Eq. 2.7) 

e quando T = Af, 

 ( ) 0=∆ →AMTG  (Eq. 2.8) 

Segundo H.C. Tong e C.M. Wayman [12], os termos nas Eq. 2.5 e 2.6 têm as seguintes 

relações entre si: 

 ( ) ( )TgTg AM
c

MA
c

→→ ∆−=∆  (Eq. 2.9) 

 ( ) ( ) 0=∆=∆ →→
o

AM
co

MA TgTg c  (Eq. 2.10) 

 AM
nc

MA
nc gg →→ ∆−=∆  (Eq. 2.11) 

 s
AM

s
MA

s ggg ∆=∆=∆ →→  (Eq. 2.12) 

∆gc
A→M(T) e ∆gc

M→A(T) podem ser expandidos à To e tem-se que 

 
( )

0>
∆ →

dT
Tgd o

MA
c  (Eq. 2.13) 

 
( )

0<
∆ →

dT
Tgd o

AM
c  (Eq. 2.14) 

 sof MTA >>  (Eq. 2.15) 

Se (Af-Ms) é pequeno e o grau de sobrearrefecimento e sobreaquecimento são 

aproximadamente iguais,  

 
( )fso AMT +=

2
1

 (Eq. 2.16) 

pode ser deduzida. 

Nas TMs termoelásticas, existe outra temperatura de equilíbrio, To’. Antes do início da 

transformação, dado que as variações na energia do sistema são somente variações na energia 



Tratamentos Termomecânicos de Ligas do Sistema Ni-Ti. 
Caracterização Estrutural e Optimização das Propriedades Associadas ao Efeito de Memória de Forma. 
 

Capítulo 2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Andersan dos Santos Paula – FCT/UNL – Lisboa (2006) 19

livre química, a T = To, então 

 0=∆=∆ →→ MA
c

MA gG  (Eq. 2.17) 

Entretanto, à medida que a TM avança, ∆gnc
A→M aumenta e o valor máximo é atingido à 

temperatura Mf. Na TI é necessário considerar o termo não-químico, ∆gnc
M→A, adicionalmente 

aos termos que traduzem as variações da energia livre química. Deveria existir uma To’ para a 

qual a seguinte condição seria satisfeita: 

 0=∆+∆=∆ →→→ AM
nc

AM
c

AM ggG  (Eq. 2.18) 

Analogamente ao cálculo efectuado para To, ∆gc
M→A(T) e ∆gc

A→M(T) podem ser 

expandidos a temperatura To’. Tendo em conta as condições impostas a Mf e As em resultado 

das Eqs. 2.9 e 2.11, a gama de temperaturas de To’ é 

 sof ATM << '  (Eq. 2.19) 

Então, tal como para o caso de To, tem-se: 

 ( )fso MAT +=
2
1'  (Eq. 2.20) 

As relações entre To e To’ e as temperaturas Ms, Mf, As e Af são graficamente indicadas 

na figura abaixo. De acordo com esta figura podemos verificar que existem dois tipos de 

transformações martensíticas termoelásticas:  

− Tipo I (Fig. 2.5a) [12], onde Af > As > To > To’ > Ms > Mf (p.ex. Au-Cd e Cu-Al-Ni). 

− Tipo II (Fig. 2.5b) [12], onde Af > To > Ms > As > To’ > Mf (p.ex. Fe3Pt, In-Tl, 

Cu-Zn, Ag-Cd, Au-Zn e Ni-Al). 

 

 
Fig. 2.5 – Dois tipos de curvas resistividade-temperatura para TM termoelástica [12]. 
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2.2   EFEITO DE MEMÓRIA DE FORMA E PSEUDOELASTICIDADE 
 

Antes de dar continuidade a esta revisão bibliográfica, é imprescindível esclarecer a 

confusão que normalmente envolve os conceitos das terminologias: pseudoelasticidade, 

superelasticidade e comportamento elástico semelhante ao da “borracha”. Segundo K. Otsuka 

e C.M. Wayman [4], a pseudoelasticidade envolve uma aparente deformação plástica que se 

recupera somente na descarga a uma temperatura constante (isto é, a curva tensão-extensão é 

caracterizada por um anel fechado), independentemente da sua origem (fases presentes). O 

termo pseudoelasticidade é um termo genérico que engloba a superelasticidade e o 

comportamento elástico semelhante ao da “borracha”. A superelasticidade – SE 

(“superelasticity – SE”) ocorre somente no caso de se ter um anel fechado na curva 

tensão-extensão, que se origina a partir de uma transformação de fases induzida por tensão 

com aplicação da carga e da transformação inversa durante a descarga. O comportamento 

elástico semelhante ao da “borracha” define-se num anel fechado na curva tensão-extensão 

oriundo de um movimento reversível dos limites das maclas no estado martensítico, sem que 

ocorra a transformação inversa durante a descarga. 

Quando uma liga é deformada a uma temperatura abaixo de Mf retém deformação, após 

a descarga, porém recupera pelo aquecimento a uma temperatura acima de Af. Isto é o efeito 

de memória de forma (EMF). Ao contrário, quando a liga é deformada a uma temperatura 

acima de As só recupera a deformação após ter sido retirada a solicitação que lhe deu origem. 

Isto é a pseudoelasticidade. Existe um intervalo entre As e Af, onde os fenómenos de efeito de 

memória de forma e de pseudoelasticidade se sobrepõem, ou seja neste intervalo o 

comportamento se traduz no comportamento elástico semelhante ao da “borracha”. Acima de 

Af, ocorre a superelasticidade (SE). A relação entre os dois fenómenos é esquematicamente 

apresentada na Fig. 2.6 [4,13]. 

A princípio, ambos os efeitos (EMF e SE) são observados numa mesma amostra, 

dependendo da temperatura do teste e da história termomecânica da liga, contanto que a 

tensão crítica para o escorregamento de deslocações seja suficientemente elevada. O puro 

EMF ocorre na sequência de uma deformação abaixo de As, seguida de aquecimento acima de 

Af, enquanto a SE ocorre acima de Af, onde a martensite é completamente instável na 

ausência de tensão aplicada. Na Fig. 2.6, a linha com inclinação positiva representa a tensão 
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crítica para induzir a TM, segundo a relação de Clausius-Clapeyron. As linhas com inclinação 

negativa (A ou B) representam a tensão crítica para o escorregamento de deslocações. Dado 

que a deformação decorrente do escorregamento de deslocações nunca é recuperada por 

aquecimento ou remoção da carga aplicada, a tensão aplicada tem que estar situada abaixo da 

linha “A” para que ocorra o EMF ou a SE. É claro que a SE não se dará, se a tensão crítica 

para o escorregamento de deslocações for tão baixa quanto a indicada pela linha “B” na 

Fig. 2.6. Neste caso, ocorrerá o escorregamento de deslocações antes de se iniciar a formação 

de martensite induzida por tensão – MIT (“Stress-induced Martensite – SIM”). 

 

 
Fig. 2.6 – Diagrama esquemático representando a região de efeito de memória de forma e 

superelasticidade em coordenadas de temperatura-tensão [4]. 
 

2.2.1   Mecanismos do Efeito de Memória de Forma 
 

A Fig. 2.7 [8] apresenta cinco exemplos de curvas tensão-extensão em função da 

temperatura para o sistema Ni-Ti, sendo a temperatura de deformação definida por Td, 

ilustrando o EMF e a SE.  
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Fig. 2.7 – Cinco exemplos de curvas tensão-extensão para o sistema Ni-Ti [8]. 

 

Para Td < Mf (exemplo I na Fig. 2.7), por tratar-se de uma amostra inteiramente 

martensítica, a deformação procederá pela migração das interfaces das maclas da fase 

martensítica e coalescência das variantes. Ao observar o mesmo efeito no modelo 

simplificado de um monocristal da “fase-mãe” apresentado na Fig. 2.8 [4], verifica-se que ao 

arrefecer um monocristal da “fase-mãe” (Fig. 2.8a) a uma temperatura abaixo de Mf 

(Td < Mf), forma-se martensite com variantes que permitem a auto-acomodação (Fig. 2.8b). 

Neste caso, apresentam-se somente duas variantes para simplificar. Neste processo as 

martensites são termicamente induzidas, mas a forma da amostra não muda devido ao facto de 

a transformação ser por auto-acomodação. Se uma tensão externa é aplicada, as fronteiras de 

macla movem-se para acomodar a tensão aplicada, tal como se apresenta na Fig. 2.8c ou 

Fig. 2.8d, e, se a tensão for suficientemente elevada, tornar-se-á uma única variante da 

martensite. Neste caso, quando a amostra (Fig. 2.8d) é aquecida a uma temperatura acima de 

Af, ocorre a TI. Se a TI for cristalograficamente reversível, a forma original é recuperada 

como se mostra na Fig. 2.8e. 

Na explicação acima, simplificou-se enormemente a situação. Na realidade, as 

martensites são formadas pela auto-acomodação de duas ou quatro variantes, e cada plano de 

hábito de uma variante contém maclas (ou deslocações) associadas a uma deformação 

invariante da rede cristalina. Assim, as plaquetas de martensite de uma amostra encontram-se 



Tratamentos Termomecânicos de Ligas do Sistema Ni-Ti. 
Caracterização Estrutural e Optimização das Propriedades Associadas ao Efeito de Memória de Forma. 
 

Capítulo 2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Andersan dos Santos Paula – FCT/UNL – Lisboa (2006) 23

em relação de macla umas com as outras, sendo as suas fronteiras de macla bastante móveis. 

Quando sujeita a uma solicitação, é favorecida a reorientação de variantes para a qual tem 

lugar a maior deformação associada à transformação induzida por tensão. 

 

 
Fig. 2.8 – Efeito de memória de forma: (a) cristal original da “fase-mãe”, (b) martensite 

auto-acomodada, (c,d) martensite reorientada, (e) TI (T > Af) [4]. 
 

No exemplo II da Fig. 2.7b (Mf < Td < Ms) a análise da situação irá depender se se trata 

de uma amostra martensítica que foi aquecida a Td ou de uma amostra austenítica que foi 

arrefecida a Td. No caso de uma amostra martensítica aquecida à temperatura Td e então 

deformada, esta apresentará o mesmo mecanismo do exemplo I com a diferença que, tendo 

havido aumento da temperatura tal facilitará a mobilidade das deslocações de transformação e 

portanto a mobilidade das interfaces [10]. No caso de uma amostra austenítica arrefecida à 

temperatura Td e então deformada, esta deformar-se-á devido à transformação induzida por 

tensão da austenite remanescente, assim como à continuação do mecanismo do tipo I devido à 

fase martensítica existente. Isto deve-se ao facto da amostra ser composta de martensite e 

austenite antes de ser solicitada mecanicamente. Assim uma parte da martensite durante a 

solicitação é proveniente da transformação induzida por tensão que também contribui para a 

deformação, para além dos processos acima descritos de coalescência de variantes. 

Entretanto, a variante seleccionada será a que for favorecida pela tensão aplicada. O 

mecanismo de EMF é essencialmente o mesmo que foi explicado anteriormente, pois a 

temperatura Td < Ms (ou As) não é suficientemente alta para que ocorra a TI por descarga para 

a fracção da amostra que sofreu transformação induzida por tensão, a não ser que seja 
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aquecida acima de Af para completar a TI. Ou seja o EMF é um fenómeno no qual uma 

amostra, sendo deformada abaixo de As, recupera a sua forma original em virtude da TI ao 

aquecer acima de Af [4,8]. A deformação pode ser de qualquer tipo devido à tracção, 

compressão ou flexão, etc., desde que a deformação resultante corresponde a um valor da 

tensão aplicada que seja inferior à tensão crítica para o escorregamento, como apresentado 

anteriormente na Fig. 2.6. 

 

2.2.2   Mecanismo da Pseudoelasticidade 
 

No caso do exemplo III da Fig. 2.7c (Ms < Td < Af) a deformação é devida somente ao 

crescimento da MIT, mas a temperatura não é suficiente para que ocorra a TI com a descarga 

e, por conseguinte, não ocorre a recuperação da deformação, ou seja, não apresenta 

característica de SE, mas somente pseudoelásticas do tipo comportamento elástico semelhante 

ao da “borracha”. A Fig. 2.9 apresenta exemplos de curvas tensão-extensão efectuadas 

entre -74 e -44ºC (Ms < Td < Af) onde se verifica que com o aumento de Td aumenta a tensão 

crítica para a MIT (patamar de tensão) e diminui a deformação residual após a descarga [8]. 

O exemplo IV (Af < Td, Fig. 2.7d) exibe a deformação superelástica, ou seja a SE, e a 

fase martensítica existe somente sob tensão devido à transformação induzida por tensão. A 

Fig. 2.7d apresenta um anel superelástico com completa recuperação da deformação. Com 

base nesta figura, pode imediatamente verificar-se que a superelasticidade resulta da formação 

de MIT (patamar de tensão superior) durante a aplicação da carga; durante a descarga tem 

lugar a TI (patamar de tensão inferior). A superelasticidade usualmente ocorre quando uma 

amostra é deformada acima de Af, desde que a MIT seja estável somente sob tensão e seja 

instável na ausência de tensão a temperaturas acima de Af. Dessa forma, a histerese mecânica 

pode ser definida pela diferença entre o patamar de tensão superior e o de tensão inferior. 

Como se pode ver na Fig. 2.9 a histerese mecânica de uma mesma liga SE com um dada 

história termomecânica diminui com o aumento da temperatura de deformação (casos 

entre -39 e -21ºC). 

No exemplo V (Af « Td, Fig. 2.7e) a temperatura é suficientemente alta para que a 

deformação plástica da austenite ocorra antes da formação da MIT. Dessa forma não ocorre 

recuperação da deformação após a descarga. Na Fig. 2.9 são apresentados exemplos de curvas 
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tensão-extensão a -1 e 8ºC (Af « Td) onde as amostras não apresentam a pseudoelasticidade, 

devido à elevada temperatura de deformação relativamente a Af [8] (Fig. 2.6). 

 

 
Fig. 2.9 – Curvas tensão-extensão para Ti-51%at.Ni a várias temperaturas [8]. 

 

2.2.3   Controle das Propriedades Funcionais 
 

As propriedades funcionais (EMF e SE) podem ser relacionadas com a reversibilidade 

cristalográfica, termoelasticidade e TM. Devido a estas bases comuns, existem também 

muitos limites comuns para as diferentes propriedades de memória de forma. Primeiramente, 

a mudança de forma macroscópica é máxima quando é formado um monocristal de martensite 

com orientação preferencial. Fazendo uso da análise da cristalografia de transformação este 

limite pode ser calculado a partir da orientação da “fase-mãe”. Qualquer deformação adicional 

gera deformações plásticas irreversíveis; como resultado disso, as recuperações da forma são 

incompletas. A máxima deformação recuperável em materiais policristalinos é menor que em 

um monocristal da mesma liga devido (i) às diferentes orientações dos grãos de um material 

policristalino com à necessária compatibilidade de deformação entre grãos adjacentes. Por 



Tratamentos Termomecânicos de Ligas do Sistema Ni-Ti. 
Caracterização Estrutural e Optimização das Propriedades Associadas ao Efeito de Memória de Forma. 
 

Capítulo 2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Andersan dos Santos Paula – FCT/UNL – Lisboa (2006) 26

outro lado, as mudanças de forma reversíveis requerem menor tensão do que a tensão crítica 

para a deformação plástica. No caso de as tensões serem muitos elevadas, ocorrem 

deformações plásticas irreversíveis e o resultado é uma recuperação incompleta da forma. 

Consequentemente, o sobreaquecimento pode resultar em transformações para fases 

intermédias ou estáveis e uma perda das propriedades de memória. 

Quando um material é deformado a frio na fase martensítica e a deformação plástica 

aparente é recuperada durante subsequente aquecimento para a “fase-mãe”, tem-se o efeito de 

memória de forma simples – EMFS (“one-way shape memory effect”). Quando a recuperação 

da forma de alta temperatura é impedida, são geradas tensões de recuperação da “forma de 

alta temperatura” (Fig. 2.10) [4]. A recuperação da forma durante o aquecimento pode 

também ocorrer no sentido oposto. O duplo efeito de memória de forma – DEMF (“two-way 

shape memory effect – TWSME”) refere-se à reversibilidade espontânea na mudança de 

forma por aquecimento e arrefecimento entre a “forma mãe de alta temperatura” e a “forma 

martensítica de baixa temperatura”. O efeito de memória de forma requer uma mudança de 

temperatura, em contraposição ao efeito superelástico. Neste último caso, a aplicação 

isotérmica duma tensão da forma de alta temperatura resulta em grandes deformações para 

tensões relativamente baixas; a forma inicial é completamente recuperada durante a descarga. 

Existem duas características do efeito de memória de forma, que estão somente presentes nas 

amostras que exibem o DEMF. A recuperação da “forma de baixa temperatura” é gerada por 

uma distribuição de tensões que favorecem o aparecimento de certas variantes da martensite. 

Daqui resulta que mesmo que a amostra seja deformada durante o arrefecimento ela retorna à 

“forma de baixa temperatura”. 

A fiabilidade dos dispositivos com memória de forma depende do tempo de vida global. 

Tempo, temperatura, tensão, deformação de transformação e o número de ciclos de 

transformação são parâmetros importantes de controlo externo. Os parâmetros internos que 

mais fortemente determinam as propriedades físicas e mecânicas são: o tipo da liga, a 

composição da liga, o tipo de transformação e a estrutura cristalina, incluindo os defeitos. 

Estes parâmetros são controlados pelo histórico termomecânico da liga. Mudanças nestes 

parâmetros internos dão origem a efeitos como aumento na força de atrito, estabilização da 

martensite, geração ou aniquilação de defeitos, e precipitação. 
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Fig. 2.10 – Desenvolvimento da tensão de recuperação da forma de alta temperatura: 

(a) tensão-extensão, (b) extensão-temperatura, e (c) tensão-temperatura. A deformação é 
imposta a uma temperatura Td no estado martensítico. A recuperação da forma está impedida 

a uma extensão ec, correspondente a uma temperatura Tc. A esta temperatura Tc tensões de 
recuperação σr são geradas a uma taxa de tensão dσr/dT [4]. 

 

O comportamento de fadiga [4,14-17] das ligas com memória de forma é função da 

acumulação de defeitos e mudanças estruturais, tais como mudança no grau de 

ordem/desordem da estrutura cristalina da “fase-mãe” ou da martensite ou a formação de 

outros tipos de martensite. 
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2.3   LIGAS Ni-Ti COM MEMÓRIA DE FORMA 
 

As ligas de Ni-Ti com uma composição próxima da equiatómica apresentam o EMF e o 

carácter superelástico associados à TM termoelástica. Sob certas condições a transformação 

martensítica pode ocorrer em duas etapas a partir da fase-mãe (B2 – austenite) para a fase 

trigonal com distorção romboédrica (conhecida como fase-R ou somente R) e então para a 

fase B19’ (martensite). Entretanto, muitos são os factores que contribuem para afectar a 

estrutura e comportamento dos efeitos de memória de forma e superelasticidade, tais como o 

teor em Ni, tratamento térmico e termomecânicos, além da adição de elementos de liga e 

impurezas. 

As ligas de Ni-Ti, ou Nitinol, como são comercialmente conhecidas, apresentam 

densidade de 6,45 g/cm3, temperatura de fusão de 1300ºC e excelente resistência à corrosão. 

Possuem também boas características de deformação a quente, mas difícil deformação a frio 

(devido ao rápido encruamento) [4]. Quanto à actuação, apresentam: 

− Eficiência da energia de conversão – 5% 

− Trabalho gerado – ~ 1 J/g 

− Gamas de temperaturas de transformação – -100 a +100ºC 

− Extensão recuperável por EMF para material policristalino 

o 1 ciclo – máximo 8% 

o 100 ciclos – 6% 

o 100.000 ciclos – 4% 

− Histerese térmica – 30 a 50ºC 

 

2.3.1   Diagrama de Fase das Ligas de Ni-Ti  
 

Têm sido realizadas muitas investigações em relação ao diagrama de equilíbrio do 

sistema Ni-Ti [18] (Fig. 2.11 e Tab. 2.1) e na região da fase B2 que é conhecida por 

corresponder a uma gama muito estreita de composições a temperaturas abaixo de 923 K 

(Fig. 2.12 [19]). 

 



Tratamentos Termomecânicos de Ligas do Sistema Ni-Ti. 
Caracterização Estrutural e Optimização das Propriedades Associadas ao Efeito de Memória de Forma. 
 

Capítulo 2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Andersan dos Santos Paula – FCT/UNL – Lisboa (2006) 29

 
Fig. 2.11 – Diagrama de equilíbrio estável do sistema Ni-Ti [18]. 

 

Tab. 2.1 – Pontos especiais no diagrama de equilíbrio do sistema Ni-Ti [18]. 
Composição (%at.Ti) Reacção 

Mínimo Ponto Triplo Máximo 
Temperatura (ºC) Tipo de Reacção 

L ↔ (βTi) + Ti2Ni 67,0 76,0 90,0 942 Eutéctico 
L + NiTi ↔ Ti2Ni 50,5 66,7 68,0 984 Peritético 
L ↔ NiTi + Ni3Ti 25,0 39,0 43,0 1118 Eutéctico 
L ↔ Ni3Ti + (Ni) 13,7 16,5 25,0 1304 Eutéctico 
(βTi) ↔ (αTi) + Ti2Ni 67,0 95,5 99,8 765 Eutectóide 
NiTi ↔ Ti2Ni + Ni3Ti 25,0 50,5 66,7 630 Eutectóide 
L ↔ NiTi 50,0 1310 Congruente 
L ↔ Ni3Ti 25,0 1380 Congruente 
L ↔ Ni 0,0 1455 Fusão 
L ↔ βTi 100,0 1670 Fusão 
βTi ↔ αTi 100,0 882 Alotrópica 
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Fig. 2.12 – Diagrama parcial de equilíbrio do sistema Ni-Ti [19]. 

 

Além dos precipitados Ni3Ti e Ti2Ni passíveis de serem encontrados em ligas ricas em 

Ni e Ti (Tab. 2.1), respectivamente, podem ainda encontrar-se as fases metaestáveis Ni4Ti3 e 

Ni3Ti2 no caso de ligas ricas em Ni. Por exemplo, uma liga binária com 52%at.Ni decompõe-

se da forma apresentada pela curva tempo-temperatura-transformação (TTT) na 

Fig. 2.13 [20], quando envelhecida a diversas temperaturas após ser temperada a partir de 

1000ºC. Existem 3 intervalos de temperatura na Fig. 2.13; em cada um o esquema de 

decomposição é único, como exemplificado abaixo: 

− Envelhecimento a temperaturas abaixo de 680ºC 

o NiTi → NiTi + Ni4Ti3 → NiTi + Ni3Ti2 → NiTi + Ni3Ti 

− Envelhecimento a temperaturas entre 680 e 750ºC 

o NiTi → NiTi + Ni3Ti2 → NiTi + Ni3Ti 

− Envelhecimento a temperaturas entre 750 e 800ºC 

o NiTi → NiTi + Ni3Ti 
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Fig. 2.13 – Curva Tempo-Temperatura-Transformação para liga Ti-52%at.Ni [20]. 
 

O precipitado Ni4Ti3 forma-se nos estágios iniciais do envelhecimento a temperaturas 

baixas sob a forma de plaquetas finas coerentes com a matriz [21-29] e afecta as propriedades 

das ligas Ni-Ti [16,19,21,22,24-28,30]. O Ni4Ti3 tem uma estrutura romboédrica [20]. 

O precipitado Ni3Ti2 tem sido interpretado como sendo um produto da reacção 

peritectóide (NiTi + Ni3Ti → Ni3Ti2) [31] é agora a conhecida forma prévia antes da 

formação do produto final, Ni3Ti [19,20,32,33]. O Ni3Ti2 tem uma estrutura tetragonal a altas 

temperaturas, ortorrômbica a temperaturas intermédias e monoclínica a baixas 

temperaturas [32,33]. Por outro lado, o Ni3Ti apresenta estrutura tetragonal [34,35]. 

A reacção eutectóide (NiTi → Ti2Ni + Ni3Ti) que foi uma vez proposta por 

R.J. Wasilewski et al. [31] não existe em ligas ricas em Ni. Em muitos trabalhos o Ti4Ni2O foi 

mal interpretado como Ti2Ni já que estas duas fases têm estrutura similar [20,36,37]. Por 

outro lado, o mesmo erro não ocorreu em observações feitas por diversos autores da presença 

de Ti2Ni em ligas de Ni-Ti ricas em Ti [36,38-44] e processo de recobrimento de ligas de 

Ni-Ti por nitretos de titânio [45,46]. O óxido Ti4Ni2O forma-se facilmente e é facilmente 

observado em ligas de Ni-Ti [47], mas isto não ocorre quando se toma cuidado quanto à 

presença de oxigénio na atmosfera de produção e processamento da liga de Ni-Ti e no interior 

de amostras espessas de Ni-Ti. O precipitado Ti2Ni tem estrutura cúbica (Fd 3 m, segundo 

dados da ficha JCPDS – “Joint Committee on Powder Diffraction Standards” –72-0442) e 
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forma-se na maioria dos casos próximo dos LG de B2 [36,39,42,43]. 

 

2.3.2   Estruturas Cristalinas e Transformações de Fases 
 

Diversos são os aspectos a serem observados no que diz respeito à estrutura cristalina 

das fases e aos precipitados existentes nas ligas de Ni-Ti próximas da composição 

equiatómica. Estes aspectos influenciam a forma como se dá a TM e a TI, particularmente em 

relação aos precipitados. 

Com foi dito anteriormente, são três as fases que podem ser encontradas nas ligas 

binárias de Ni-Ti: martensite (B19’), fase-R (R) e austenite (B2), além dos precipitados das 

ligas ricas em Ni (Ni4Ti3, Ni3Ti2 e Ni3Ti) e ricas em Ti (Ti2Ni). 

O presente texto fará um tratamento mais focalizado nas ligas de Ni-Ti ricas em Ti, mas 

sempre com comentários menos pormenorizados em relação às ligas de Ni-Ti ricas em Ni e de 

composição equiatómica. 

A austenite é uma fase de estrutura cúbica do tipo B2 (CsCl) (Fig. 2.14a) e estável a 

altas temperaturas. Nas ligas de Ni-Ti superelásticas (ricas em Ni), a austenite encontra-se 

estável à Tamb. No caso das ligas de Ni-Ti com memória de forma acima da Tamb (composição 

equiatómica e ricas em Ti), a austenite apresenta-se estável somente acima da Tamb (poucos 

graus acima da Tamb ou, eventualmente, só acima de 100ºC) [4,8,13,48-51]. 

 

 
Fig. 2.14 – Esquema da célula unitária da (a) austenite que dá origem a (b) martensite [49]. 

 

A martensite é uma fase de estrutura monoclínica (B19’) (Fig. 2.14b) e estável a baixas 
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temperaturas [4,8,13,48-51]. Nas ligas de Ni-Ti com memória de forma acima da Tamb, a 

martensite encontra-se estável até temperaturas de algumas dezenas de grau acima da 

temperatura ambiente. Em alguns casos, dependendo do teor de Ni e da história 

termomecânica da liga, pode existir um desvio da temperatura de fim de transformação para a 

vizinhança dos 0ºC coexistindo austenite e/ou fase-R à temperatura ambiente. No caso das 

ligas de Ni-Ti superelásticas, a martensite encontra-se estável somente a temperaturas abaixo 

da temperatura ambiente. Pode ainda no caso das superelásticas, estar presente à Tamb 

enquanto houver aplicação de uma tensão externa sobre o material, devido à formação de 

MIT. 

A martensite (B19’) pode ser obtida em uma única etapa de transformação B2→B19’ 

ou em duas etapas de transformação B2→R→B19’. Na transformação em duas etapas, obtém-

se a fase-R que é uma estrutura trigonal com distorção romboédrica no ângulo α (Fig. 2.15b), 

incomensurável com a fase cúbica B2. A Fig. 2.15 ilustra a distorção romboédrica da fase 

cúbica B2 para a fase-R [52,53]. A célula unitária da fase-R é criada a partir da célula de B2 

pelo alongamento ao longo de uma das 4 direcções equivalentes <111>. No eixo principal do 

sistema seleccionado como [100]d||[110]B2, [010]d||[ 1 1 2 ]B2 e [001]d||[ 1 11]B2, a distorção é 

descrita pela matriz de deformação de Bain. É geralmente aceite que o ângulo romboédrico, 

α, pode diminuir com o decréscimo da temperatura [54] e também da tensão [55]; ou seja, a 

distorção romboédrica aumenta com o decréscimo da temperatura sendo este efeito mais 

acentuado para as ligas de Ni-Ti ricas em Ni [53,56]. 

 

 
Fig. 2.15 – Esquema da célula unitária da (a) austenite que dá origem a (b) fase-R [52]. 
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Como já foi dito acima, as transformações de fases durante o arrefecimento em uma liga 

de Ni-Ti podem ser a partir das transições das estruturas cúbica para trigonal (B2→R), cúbica 

para monoclínica (B2→B19’) e trigonal para monoclínica (R→B19’). A transição cúbica para 

trigonal (B2→R) ocorre em duas etapas distintas, a partir de uma temperatura mais elevada à 

qual a amostra é inteiramente austenítica (cúbica) [57]: 

− a primeira transição ocorre a uma temperatura TR’, a partir da fase-mãe (austenite) 

cúbica para uma fase “incomensurável” cúbica distorcida (devido à perda, pelo 

menos segundo uma das direcções, da simetria translaccional da fase-mãe). Esta 

transição é de segunda ordem e caracterizada por um aumento abrupto na 

resistividade eléctrica e pelo aparecimento de reflexões em difracção de Raios-X.  

− a segunda etapa da transição ocorre a uma temperatura TR (TR’ > TR), a partir da 

fase “incomensurável” para uma fase “comensurável”, ou seja, para a fase-R, a qual 

é uma transição de primeira ordem envolvendo uma diminuição contínua do ângulo 

da célula unitária à medida que a temperatura diminui. 

Apesar de existirem muitas controvérsias na literatura acerca da presença da fase 

“incomensurável” nas ligas de Ni-Ti, alguns autores defendem a sua existência com base em 

observações efectuadas por TEM [58,59]. 

As outras duas transições, cúbica para monoclínica (B2→B19’) e trigonal para 

monoclínica (R→B19’), são ambas transições de primeira ordem e ocorrem à temperatura de 

início da transformação em martensite, Ms (Ms < TR). 

No aquecimento, as transformações inversas da estrutura monoclínica para cúbica 

(B19’→B2) e da estrutura monoclínica para trigonal (B19’→R) são ambas transições de 

primeira ordem; porém, a transformação inversa da estrutura trigonal para cúbica (R→B2) é 

uma transição de segunda ordem, onde o ângulo trigonal aumenta continuamente com o 

aumento da temperatura [57]. Porém, a fase cúbica “incomensurável” não é observada durante 

a transformação inversa. Assim, é possível que as três fases, cúbica (B2), trigonal (R) e 

monoclínica (B19’), possam coexistir juntas numa mesma amostra. 

Apesar de existir acordo na literatura quanto à estrutura cristalina e ao grupo espacial 

das fases presentes nas ligas binárias de Ni-Ti, vários autores divergem no que diz respeito 

aos seus parâmetros de rede [13,49-51], visto que estes são intimamente dependentes da 

composição química e das condições estruturais. A Tab. 2.2 [60] apresenta valores de 
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parâmetros estruturais da austenite (B2), fase-R (R) e martensite (B19’). 

Factores como a adição de elementos de ligas e/ou tratamentos térmicos de 

envelhecimento (devido à precipitação) podem modificar a forma como se dá a TM e/ou as 

fases existentes nas ligas à base de Ni-Ti. Um exemplo disto é a adição de cobre nas ligas à 

base de Ni-Ti que promove o aparecimento de uma martensite ortorrômbica (B19) 

precedendo o aparecimento da martensite monoclínica (B19’). Esses pontos serão tratados 

com maior detalhe no seguimento desta revisão bibliográfica. 

 

Tab. 2.2 – Dados estruturais das fases presentes em liga binárias de Ni-Ti [60]. 
Fase Grupo 

Espacial 
Z Parâmetros de Rede (Å) Ângulos da Rede Volume 

V/Z 
Austenite (B2) mPm3  1 ac = 3,011 αc = 90º 27,287 
Fase-R (R) 3P  9 ah = 7,257 

ch = 5,383 
γh = 120º 27,282 

Martensite (B19’) mP 12  2 am = 2,877 
bm = 4,686 
cm = 4,099 

αm = 90º 
βm = 90º 

γm = 82,63º 

27,401 

 

A difracção de Raios-X é uma das técnicas de maior uso na identificação das fases 

presentes num material, e foi também adoptada no presente estudo. Na secção 3.3.1.3 

(Difracção de Raios-X (DRX)), do Capítulo 3 de Materiais e Métodos, são descritos os 

aspectos experimentais da técnica e a metodologia utilizada para a caracterização à Tamb e 

in-situ a alta temperatura. A Fig. 2.16 apresenta exemplos de espectro de DRX das diferentes 

fases presentes nas ligas binárias de Ni-Ti ricas em Ti, como a austenite (B2 – a) [61], 

martensite (B19’ – b) [62], fase-R (R – c) [62], o precipitado Ti2Ni (d) [46] e as fases 

presentes no filme de óxido formado durante a oxidação a 550ºC (e) [63]. Os respectivos 

planos de difracção de cada uma das fases citadas e de outras presentes nas ligas binárias de 

Ni-Ti estão listados nos Anexos ao fim da dissertação. 

A partir deste ponto far-se-á menção ao conjunto de transformações no arrefecimento 

(B2→B19’, B2→R e R→B19’), designadas por transformação directa (TD) e ao conjunto de 

transformações no aquecimento (B19’→B2, B19’→R e R→B2) designadas por 

transformação inversa (TI). 
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Fig. 2.16 – Espectros de DRX (radiação CuKα) típicos de (a) B2 [61], (b) B19’ [62], 

(c) fase-R [62], (d) Ti2Ni [46], e (e) fase presentes na camada de óxido formada durante a 
oxidação do Ni-Ti a 550ºC por 1 h [63]. 

 

2.3.3   Propriedades e Características Físicas e Mecânicas 
 

Durante o processo de fabricação das ligas de Ni-Ti com EMF e SE é de suma 

importância a determinação das temperaturas de transformação e a caracterização da 
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recuperação da forma. Para entender os mecanismos envolvidos nas transformações de fases 

nestas ligas, torna-se importante caracterizar as suas propriedades em diferentes gamas de 

temperaturas das fases presentes. Alterando a temperatura ou a tensão aplicada, promove-se a 

transformação de fase e, subsequentemente, irão ocorrer modificações nas propriedades, tais 

como: 

− Estruturais e Microestruturais (fases cristalinas, estrutura cristalina, morfologia dos 

grãos ou fases e textura cristalográfica). 

− Físicas (resistividade eléctrica, capacidade eléctrica, calor específico, 

susceptibilidade magnética, condutividade térmica, coeficiente de dilatação, 

velocidade de propagação do som, viscosidade); 

− Mecânicas (módulo de Young, tensão de cedência, deformação recuperável após a 

descarga); 

Na secção 2.3.2 (Estruturas Cristalinas e Transformações de Fases) já foram 

apresentadas as estruturas cristalinas das fases presentes nas ligas de Ni-Ti com EMF. Serão 

apresentadas as características estruturais para as fases de alta (B2) e baixa temperatura 

(B19’) na secção 2.4 (Textura Cristalográfica nas Ligas de Ni-Ti). Nas secções 2.3.3.1 e 

2.3.3.2 serão apresentadas as propriedades físicas e características mecânicas das fases 

presentes nas ligas de Ni-Ti com EMF. 

 

2.3.3.1   Propriedades Físicas versus Transformações de Fases 
 

Conforme se pode constatar pelos valores apresentados na Tab. 2.3 [4], algumas 

propriedades físicas como a resistividade eléctrica, a condutividade térmica, a 

susceptibilidade magnética e o coeficiente de dilatação térmica variam significativamente em 

função da fase que é estável para uma determinada temperatura/tensão aplicada. Isto deve-se 

ao facto de as propriedades físicas estarem intimamente ligadas à estrutura cristalina da fase 

presente. 

As transformações de fases das ligas de Ni-Ti são passíveis de serem detectadas com 

uso de diversas técnicas de análise térmica como Calorimetria Diferencial de Varrimento, 

DSC, e dilatometria, bem como por ensaios de resistividade eléctrica, susceptibilidade 

magnética, e outras, isoladamente ou em conjunto. As diversas mudanças de ordem da 
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estrutura cristalina nas ligas de Ni-Ti com a variação da temperatura e/ou solicitação 

mecânica implicam mudanças nas propriedades físicas do material num intervalo específico 

função da composição estequiométrica da liga e da sua história termomecânica. 

 

Tab. 2.3 – Algumas das propriedades físicas do Nitinol [4]. 
Propriedades Austenite (B2) Martensite (B19’) 

Resistividade eléctrica, Ω.m 10,0x10-7 8,0x10-7 
Condutividade térmica, W/(m.K) 18,0 8,6 
Susceptibilidade magnética, H/(m.kg) 4,8x103 3,1x103 
Coeficiente de dilatação, K-1 11,0x10-6 6,6x10-6 
Calor específico, J/(kg.K) 3,2x102 
Calor latente de transformação, J/kg 2,4x104 

 

As curvas de calorimetria diferencial de varrimento (DSC) apresentadas na 

Fig. 2.17 [64], evidenciam as transformações B19’→B2 pelo calor absorvido (reacção 

endotérmica) e as transformações B2→R e R→B19’ pelo calor libertado (reacção 

exotérmica), respectivamente, no aquecimento e arrefecimento, de um arame de uma liga de 

Ni-Ti. Em algumas situações as transformações B2→R, B2→B19’ e R→B19’ podem ocorrer 

com um certo grau de sobreposição, como mostra Fig. 2.18b; onde diferentes regiões da 

matriz de NiTi terem suas transformações de fase em duas sequências distintas: em uma única 

etapa (B2→B19’) e em duas etapas (B2→R→B19’) num mesmo intervalo de temperatura, 

denominada na literatura de transformações de fases (directa ou inversa) em múliplas etapas. 

Existem outras situações em que a análise de DSC apresenta evidências de reacções 

endotérmicas correspondentes a outras transformações envolvendo a fase-R (B19’→R e 

R→B2) no aquecimento [13], como mostra a Fig. 2.18c. Em outras situações a análise de 

DSC pode apresentar apenas evidências de uma única reacção endotérmica no aquecimento e 

de outra reacção exotérmica no arrefecimento em intervalos distintos de temperatura, relativas 

às transformações B19’↔B2 (Fig. 2.18a). 
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Fig. 2.17 – Registo de um ensaio DSC de um arame de uma liga de Ni-Ti [64]. 

 

 
Fig. 2.18 – Curvas de DSC típicas para ligas binárias de Ni-Ti com as respectivas 

transformações de fases [13]. 
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As transformações B2↔R, B2↔B19’ e B19’↔R revelam-se também pelas mudanças 

na resistividade eléctrica durante a ciclagem térmica e/ou mecânica de uma liga Ni-Ti [65,66]. 

Como a resistividade eléctrica da fase-R é superior à das fases B2 e B19’ (Fig. 2.19b,c), a 

transformação B2→R é evidenciada por um aumento súbito na resistividade eléctrica; 

enquanto a transformação de R→B19’ se traduz por um grande decréscimo na resistividade 

eléctrica de forma suave, acompanhando o arrefecimento. Apesar da resistividade eléctrica de 

B2 ser superior à de B19’, a diferença entre estas é inferior à diferença da resistividade 

eléctrica entre B2 e R, por um lado, e entre B19’ e R, por outro lado (Fig. 2.19). Dessa forma 

a transformação B19’→B2 (Fig. 2.19a) é dada por um aumento pequeno da resistividade 

eléctrica quando comparado com as transformações envolvendo a fase-R. 

 

 
Fig. 2.19 – Curvas de RE típicas para ligas binárias de Ni-Ti com as respectivas 

transformações de fases [65,66]. 
 

A variação volúmica, e, correspondentemente, a variação linear, estão directamente 

relacionadas com a “compacidade” das estruturas cristalinas de cada uma das fases. Por outro 

lado, o coeficiente de dilatação de cada uma das fases é diferente. As variações volúmicas que 
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decorrem das transformações de fases das ligas de Ni-Ti traduzem por uma variação do 

volume específico Vi (volume por unidade de massa da fase “i”) tal que VB19’ > VB2 > VR. A 

transformação R→B19’ apresenta uma variação volúmica em forma de expansão maior que a 

transformação B2→B19’. Recorrendo à dilatometria [66-68] é possível medir estas 

transformações de fases em função das variações dimensionais registadas. Por exemplo, a 

variação linear associada às transformações B19’↔B2 é caracterizada por uma contracção 

para a transformação inversa (TI) e expansão para a transformação directa (TD) 

(Fig. 2.20a [68]). Transformações envolvendo uma pequena fracção de fase-R somente no 

arrefecimento (B2→R e R→B19’) fazem com que a curva de variação linear apresente uma 

pequena contracção associada à transformação B2→R, seguida de uma grande expansão 

associada à transformação R→B19’ (Fig. 2.20b [68]). Por outro lado, transformações 

envolvendo uma fracção significativa de fase-R no arrefecimento e aquecimento fazem com 

que a curva de variação linear apresente uma grande contracção associada à transformação 

B2→R, mascarando a expansão associada às transformações B2→B19’ e R→B19’ 

(Fig. 2.20c [68]); enquanto no aquecimento (após o arrefecimento interrompido antes que 

ocorra a completa transformação de R→B19’ e/ou B2→B19’) apresenta uma expansão 

associada à transformação R→B2 seguida de uma contracção associada à transformação 

B19’→B2 (Fig. 2.20c [68]). 

Visto que a variação dimensional linear pode apresentar um carácter anisótropo, esta 

pode não seguir o mesmo andamento segundo diferentes direcções sobre a amostra, como 

mostra a Fig. 2.21 [69]. 

Quando estas transformações de fases ocorrem em intervalos de temperatura parcial ou 

completamente sobrepostos, as evidências das variações das distintas propriedades físicas 

podem ser mascaradas pelos efeitos de sinais opostos entre duas ou mais transformações. Por 

outro lado, a amplitude da variação das várias propriedades físicas alteradas dependerá da 

fracção da matriz envolvida na transformação, podendo por isso essa transformação ser 

detectada com maior ou menor grau de evidência pelas diferentes técnicas de caracterizações 

citadas acima. O DSC muitas vezes não tem a capacidade para detectar transformações de 

pequenas fracções da matriz envolvendo a fase-R; nestes casos é conveniente o uso de duas 

ou mais técnicas em paralelo. A Fig. 2.22 apresenta dois exemplos do uso das técnicas de RE 

ou DT em conjunto com o DSC, onde: (a) B19’→R é somente detectável pela RE [70]; e 
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(b) pequenas fracções de B2→R e B19’→R são somente detectáveis pela DT [71]. 

 

 
Fig. 2.20 – Curvas de DT típicas para ligas binárias de Ni-Ti com as respectivas 

transformações de fases [68]. 
 

 
Fig. 2.21 – Curvas de DT de uma chapa Ti-51%at.Ni com vários graus de laminagem a frio 

em função das direcções (a) de laminagem (DL), (b) transversal (DT) e (c) normal (DN) [69]. 
 

Além disso, a avaliação da evolução das temperaturas de transformação e estabilidade 

das mesmas [72] é passível de ser observada em múltiplos ciclos térmicos/mecânicos com uso 

de uma ou mais técnicas. Na secção 2.3.6 da Estabilidade das Transformações são 

apresentados detalhes acerca deste assunto. 
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Além das transformações de fases (B2↔R; B2↔B19’; B19’↔R) das ligas de Ni-Ti, 

fenómenos associados à deformação recuperável/permanente, alívios de tensões 

(Fig. 2.23 [67]), recuperação e recristalização da estrutura deformada (Fig. 2.24 [73]), são 

também passíveis de serem detectados, pois afectam as propriedades físicas da liga. 

 

 
Fig. 2.22 – Análise conjunta das transformações de fases nas ligas de Ni-Ti. (a) DSC e RE de 

uma película fina de Ni-Ti em substrato de silício [70]. (b) DSC e DT de uma chapa de 
Ni-50%at.Ti recozida a 938 K por 1.8 ks [71]. 

 

 
Fig. 2.23 – Curvas de (a) DSC e (b) DT com dois ciclos térmicos entre 0 e 250ºC para um 

arame de Ni-Ti após ter sido deformado 15% [67]. 
 

Na secção 3.3.3 (Transformações de Fases) do Capítulo 3 de Materiais e Métodos, são 

apresentadas as características das técnicas de DSC, resistividade eléctrica e dilatometria de 

têmpera adoptadas para caracterização das transformações de fases nas ligas binárias de Ni-Ti 

no presente estudo, além da DRX in-situ apresentada na secção 3.3.1.3 do mesmo capítulo. 
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Fig. 2.24 – Curva de DSC para liga de Ni-Ti com 42% de trabalho a frio apresentando a 

temperatura de recristalização (Tr) [73]. 
 

2.3.3.2   Propriedades Mecânicas e Transformações de Fases 
 

Certas propriedades mecânicas, como módulo de Young e tensão de cedência 

(Tab. 2.4 [4]), estão relacionadas com a estrutura cristalina da fase presente e assim sendo têm 

os seus valores alterados com a transformação de fase, além da mudança associada ao grau de 

encruamento do material. Dessa forma, torna-se possível determinar por certos ensaios 

mecânicos (p.ex. ensaio de tracção, dureza) qual a fase presente e/ou transformação de fase a 

uma determinada temperatura e/ou solicitação mecânica. 

 

Tab. 2.4 – Algumas das propriedades mecânicas do Nitinol [4]. 
Propriedades Austenite Martensite 

Modulo de Young (GPa) ~ 83 28 a 41 
Tensão de cedência (MPa) 195 a 690 70 a 140 
Resistência à tracção – recozido (MPa) 895 
Resistência à tracção – encruado (MPa) 1900 
Extensão até à ruptura – recozido (%)  25 a 50% 
Extensão até à ruptura – encruado (%) 5 a 10% 
Coeficiente de Poisson 0,33 

 

Uma característica peculiar das ligas de Ni-Ti é a grande ductilidade à temperatura 

ambiente (Tamb) em ambas as fases B2 e B19’. Estas ligas, independentemente da fase inicial 

(B2, R ou B19’), apresentam um comportamento assimétrico quando solicitadas por esforços 
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de tracção e compressão. A Fig. 2.25 [74] mostra que, para uma mesma percentagem de 

deformação a partir do início do patamar de tensão, o ciclo de compressão exige uma tensão 

superior à do ciclo de tracção. Este comportamento é explicado na secção 2.4 (Textura 

Cristalográfica nas Ligas de Ni-Ti) deste capítulo. 

 

 
Fig. 2.25 – Curvas tensão-extensão para solicitações sob tracção (linha a cheio) e 

compressão (linha a tracejado) para uma amostra austenítica de Ni-Ti com EMF [74]. 
 

A análise do comportamento em ciclagem mecânica destas ligas pode ser feito com base 

num conjunto de elementos característicos extraídos das curvas cíclicas de tensão-extensão tal 

como são definidas na Fig. 2.26 [75]: (i) tensões, σ4% e σ-4%, a 4 e a -4% de extensão durante a 

tracção (T) e compressão (C); (ii) tensões, σ0%(T) e σ0%(C), correspondentes a 0% de extensão 

durante os trajectos de carga em tracção e em compressão; (iii) extensão remanescente, εpl(T) e 

εpl(C), após a descarga a partir das situações correspondentes à extensão máxima em tracção e 

compressão; (iv) recuperação elástica (εel = ε0 – εpl), εel(T) e εel(C). Além disso, a área (∆W) do 

anel de histerese tensão-extensão e o correspondente valor do atrito interno (∆W/2πW) são 

também propriedades características dos materiais, neste caso das ligas de Ni-Ti. 
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Fig. 2.26 – Anel de histerese tensão-extensão de uma amostra martensítica de Ni-Ti com 

EMF sujeita a esforços cíclicos de tracção e compressão [75]. 
 

A análise destes parâmetros de ensaios cíclicos tensão-compressão efectuada por 

Y. Liu et al. [75] permitiu pôr em evidência os seguintes aspectos: 

(i) o patamar que aparece no 1º ciclo de tensão-compressão desaparece nos ciclos seguintes; 

(ii) o anel de histerese é assimétrico relativo ao ponto central (tensão e extensão nulas); 

(iii) os valores das tensões a σ4% e σ-4% aumentam inicialmente com o número de ciclos, 

sugerindo um processo de encruamento gradual ao longo da ciclagem; ao fim de um certo 

número de ciclos estes valores estabilizam; 

(iv) os valores das tensões, σ0%(T) e σ0%(C), tendem a diminuir com a posterior ciclagem, 

sugerindo um processo de amaciamento. 

Estes resultados sugerem a presença de dois pontos de transição de encruamento para 

amaciamento cíclico (um para a tensão, outro para a compressão). O encruamento cíclico 

deve-se à geração de novos defeitos estruturais, especialmente deslocações, durante o 

processo de deformação. O amaciamento cíclico deve-se ao rearranjo dos defeitos estruturais, 

facilitando o escorregamento de deslocações. 

Autores, como Y. Liu et al. [67,76], a partir de observações experimentais dividem a 
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curva tensão-extensão, para amostras martensíticas transformadas por auto-acomodação, em 

quatro estágios (Fig. 2.27), dos quais os dois primeiros são:  

(i) Estágio I – comportamento linear da tensão-extensão relativo à deformação 

idealmente elástica da martensite, onde os limites das maclas e as fronteiras entre 

variantes permanecem imóveis com o aumento da tensão; 

(ii) Estágio II – patamar de tensão devido à reorientação das variantes da martensite 

associada à “desmaclagem” das variantes reorientadas (evidenciado pelo 

coalescimento de variantes devido ao movimento das fronteiras entre variantes; e 

coalescimento parcial de algumas das maclas devido ao movimento dos limites 

das maclas), “desmaclagem dominó”, que é um processo de auto-propagação que 

somente requer um força motriz crítica para evoluir e está intimamente 

relacionado com a distribuição de orientações cristalinas e com o efeito de 

recuperação da forma. 

O estágio III refere-se ao segundo comportamento linear com o aumento da 

tensão-extensão associado à desmaclagem assistida (evidenciado pela eliminação dos limites 

das maclas) que requer um aumento contínuo da força motriz para continuar o processo. Por 

outro lado, o estágio IV está relacionado com a geração de deslocações na estrutura da 

martensite completamente desmaclada. 

Quanto à deformação de ligas de Ni-Ti no estado austenítico, a Fig. 2.28 apresenta a 

curva de tensão-extensão em tracção para um arame recozido a 800ºC de uma liga 

Ti-50,5%at.Ni deformada a 34ºC [77]. A curva tensão-extensão apresentando uma 

deformação do tipo de Lüders associada à transformação martensítica induzida por tensão do 

Ni-Ti é comummente dividida em quatro regiões como mostra a Fig. 2.28: a deformação 

elástica ideal da austenite (I), transformação martensítica induzida por tensão (II), o 

pós-patamar de deformação da martensite orientada, ou seja, a reorientação da MIT (III), e a 

deformação plástica da martensite orientada com geração de deslocações pelo processo de 

deformação por escorregamento de deslocações (IV). Geralmente é considerado que o início e 

o fim do patamar de tensão estão associados ao início e ao fim da transformação induzida por 

tensão. Entretanto, esta interpretação tem sido posta em causa por algumas evidências 

experimentais [71,77-80]. 
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Fig. 2.27 – Curva típica de tensão-extensão em tracção de uma liga de Ni-Ti martensítica à 

temperatura ambiente [67] e representação esquemática da evolução microestrutural durante 
o ensaio de tracção [76]. 
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Fig. 2.28 – Curvas tensão-extensão em tracção de um arame recozido de Ti-50,5%at.Ni 

deformado a 34ºC, inicialmente austenítico [77]. 
 

S. Miyazaki et al. [78] relataram que as amostras austeníticas deformadas para além do 

fim do patamar de tensão exibiram mais elevada recuperação de deformação em subsequente 

aquecimento do que aquelas deformadas até ao fim do patamar de tensão. Y. Liu et al. [71] 

observaram um comportamento similar para o caso da martensite reorientada. Estas 

observações sugerem que mais martensite orientada, a qual é uma fonte da deformação 

recuperável em aquecimento, é produzida no estágio III. Baseado neste princípio, eles 

sugeriram que o início e o fim da deformação da tipo de Lüders está mais claramente 

associada à iniciação e eventual coalescência de uma ou várias bandas de transformação do 

que com um início e final de transformação [79,80]. Nesta consideração, existem duas 

possibilidades para os mecanismos de deformação no estágio III: (1) é uma mistura de 

deformação elástica, plástica e transformação martensítica induzida por tensão, ou (2) é uma 

mistura de deformação elástica, plástica e reorientação da martensite assistida por tensão. De 

acordo com resultados de G. Tan et al. [77], a deformação acima do patamar de tensão do tipo 

de Lüders é uma mistura de (i) deformação elástica do agregado, (ii) seguida de 

transformação da austenite residual, (iii) reorientação da martensite induzida por tensão como 

também (iv) deformação plástica. Ambos mecanismos (ii) e (iii) contribuem para o 
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consequente aumento da deformação recuperável no estágio III. É também natural concluir 

que o tamanho do patamar de tensão, embora dependa principalmente da cristalografia da 

transformação B2→B19’ e da textura do policristal, está também dependente da quantidade 

de austenite não transformada e do grau de reorientação das variantes da martensite 

envolvidas no modo de deformação por bandas de Lüders. Além disso, ocorre deformação 

plástica durante o estágio II, bem como no estágio III [77]. 

No caso de um arame de Ti-50%at.Ni [4], que foi recozido por 3,6 ks a 400ºC em 

seguida deformado a frio e traccionado a 30ºC (temperatura que está situada abaixo de 

Rf = 43ºC e acima de Ms = -27ºC), a amostra estava inteiramente no estado da fase-R no 

início do teste. Sob tracção (Fig. 2.29), a primeira cedência ocorre a σR o qual é o ponto de 

início da deformação devida ao rearranjo das variantes da fase-R. Este primeiro patamar 

devido ao rearranjo de variantes dá origem a um alongamento de cerca de 0,8%. A segunda 

cedência ocorre a σM o qual é o ponto de início da deformação devida à MIT, dando origem a 

um alongamento de 5%, incluindo o da fase-R. A partir daí, a taxa de aumento da tensão 

torna-se alta e inicia-se a deformação por escorregamento de deslocações. Finalmente, a 

ruptura ocorre a cerca de 15% de alongamento. Se a temperatura do teste fosse abaixo de Mf, 

o primeiro patamar não ocorreria, por não existir fase-R. Neste caso, somente existiria um 

grande patamar devido ao rearranjo das variantes da martensite B19’. Se a temperatura do 

teste fosse acima de Rs, existiria somente um patamar devido à MIT e em seguida teria início 

a deformação por escorregamento de deslocações. 

É claro que factores como a orientação cristalográfica de monocristais, bem como a 

textura cristalográfica de policristais condicionam as variantes que são seleccionadas durante 

a deformação entre as 24 variantes existentes e por conseguinte a forma da curva 

tensão-extensão. É geralmente aceite que uma tensão aplicada interage com a distorção 

resultante da transformação martensítica, condicionando a variante resultante. Formar-se-á a 

variante para a qual a tensão de corte resolvida (d1
p) no plano de hábito (e portanto também o 

factor de Schmidt – sen χ cos λ) seja máxima [4,81]. Na expressão definidora do factor de 

Schmidt, χ é o ângulo entre o plano de hábito e o eixo da tensão aplicada, e λ é o ângulo entre 

a direcção da distorção resultante da transformação martensítica e a direcção da tensão 

aplicada. 
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Fig. 2.29 – Curva tensão-extensão em tracção de um arame da liga Ti-50%at.Ni [4]. 

 

Muitas são as referências existentes acerca de superfícies de fractura por fadiga [16,17] 

de amostras de ligas de Ni-Ti a partir de diferentes estados estruturais (B2, B19’ ou R). Em 

contrapartida, poucos são os trabalhos encontrados na literatura que reportam os aspectos da 

superfície de fractura destas ligas após esforços de tracção ou compressão uniaxial. A 

Fig. 2.30 apresenta o aspecto da superfície de fractura de um arame de Ni-52%at.Ti (30% de 

deformação a frio seguido de recozimento a 1173 K por 1 h e têmpera em água) após ensaio 

de tracção e de compressão a partir do estado martensítico (B19’) à Tamb [82]. A estrutura do 

arame foi observada antes dos ensaios de tracção e compressão por microscopia óptica, 

electrónica de varrimento (SEM / EDS) e de transmissão (TEM). Todas estas observações 

apresentaram evidências de precipitados ricos em Ti que os autores concluíram ser o Ti2Ni. A 

superfície de fractura por tracção tem um carácter dúctil (com aspecto granuloso) formada por 

uma série de “cúpulas” (Fig. 2.30d) geradas durante o processo de fractura 

(criação/coalescimento de vazios). No seu interior encontram-se partículas de segunda fase 

(p.ex. precipitados incoerentes) como mostra a Fig. 2.30d os quais terão dado origem às 

cúpulas. A superfície de fractura por compressão apresenta regiões de carácter dúctil com 

aspecto granuloso (Fig. 2.30g) e outras de carácter frágil com aspecto fibroso (Fig. 2.30f) 
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numa mesma amostra (Fig. 2.30e). 

 

 
Fig. 2.30 – Arame de Ni-52%at.Ti (30% de deformação a frio seguido de recozimento a 
1173 K por 1 h e têmpera em água). (a) Estrutura martensítica da condição prévia, “p” 

indica segunda fase. (b) Curvas tensão-extensão em tracção e compressão a partir do estado 
martensítico à Tamb. Superfícies de fractura (c,d) em tracção e (e-g)  em compressão [82]. 
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2.3.4   Factores que Afectam as Características da Liga 
 

Factores como a composição química e tratamentos térmicos e/ou mecânicos devem ser 

rigorosamente controlados, pois podem causar comportamentos indesejáveis nas ligas de 

Ni-Ti com efeito de memória de forma e superelasticidade. As ligas de Ni-Ti são baseadas 

num composto intermetálico equiatómico e pequenas alterações da estequiometria causam 

grandes alterações nas características da liga. A temperatura de transformação é 

extremamente sensível à composição: uma modificação de 1% no teor de Ni resulta em uma 

mudança de 100 K nas temperaturas Ms ou Af. 

A Fig. 2.31 mostra o típico processo de fabricação das ligas de Ni-Ti [4]. 

Os dispositivos com EMF e/ou SE podem ainda ser fabricados a partir de vários 

processos de deposição de películas finas, bem como por pulverometalurgia. 

 

 
Fig. 2.31 – Processo de Fabricação das ligas de Ni-Ti [4]. 

 

Após o tratamento térmico e subsequente maquinagem e/ou soldadura, torna-se 

necessária a remoção da camada de óxido oriunda destes processamentos. Esta remoção pode 

ser feita por processo mecânico, químico ou electroquímico [83]. Mas é importante ter em 

atenção que, apesar do Nitinol possuir uma excelente resistência à corrosão, esta pode ser 

significativamente afectada pelos métodos de preparação da superfície [84]. 
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Em algumas aplicações são empregues métodos de recobrimento [4,83] da superfície 

das peças ou componentes de Nitinol, apesar da sua excelente resistência à corrosão. No caso 

de ornamentos, o recobrimento é feito por metais preciosos para tornar a aparência da 

superfície mais atraente. Em aplicações na medicina também são aplicados revestimentos com 

o intuito de melhorar ainda mais a resistência à corrosão, bem como a biocompatibilidade. 

 

2.3.4.1   Composição Química das Ligas de Ni-Ti 
 

Como já foi salientado, é de suma importância um controle apurado da composição 

química nas ligas de Ni-Ti, no que diz respeito a factores como: incorporação de impurezas, 

adição de elementos de liga e a própria oxidação da liga durante o processo de fabrico. 

Devido a estes factores, é em seguida apresentada uma descrição da origem e/ou efeitos dos 

mesmos sobre as características das ligas de Ni-Ti. 

 

2.3.4.1.1   Efeito das Impurezas 
 

A presença de impurezas, como carbono e oxigénio, nas ligas binárias de Ni-Ti [4,8] 

desloca as temperaturas de transformação, além de promover as transformações em duas 

etapas: cúbica (B2) → romboédrica (R) → monoclínica (B19’). 

Visto que o Ti fundido é muito reactivo ao oxigénio, as ligas de Ni-Ti são fundidas em 

alto vácuo ou atmosfera de gás inerte [4,83,85]. O método de fusão por indução a 

alta-frequência é comummente utilizado, bem como a fusão por feixe de electrões e fusão por 

arco de árgon e plasma. 

No processo de indução sob vácuo utilizam-se cadinhos de grafite de alta densidade 

para minimizar a contaminação por carbono durante a fusão [4,83,85-87] e em alguns casos 

filtros de SiC ou ZrO2-PSZ [87] (Partially Stabilized Zirconia) durante o processo de 

vazamento para o molde. O carbono é solúvel no níquel líquido e tem uma grande afinidade 

com o titânio. Dessa forma é impossível impedir a contaminação por C, daí que as ligas de 

Ni-Ti apresentem tipicamente de 0,2 a 0,6%at.C [8]. O carbono produz uma solução sólida 

com a fase de Ni-Ti, além de formar precipitados de TiC. A contaminação por oxigénio vem 
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do oxigénio residual dentro da câmara de fusão, a qual uma tem pressão interna de 

aproximadamente 10 Pa. No caso do processo alternativo de fusão por feixe de 

electrões [4,86] a contaminação por carbono é completamente eliminada somente se a fusão 

for efectuada em um cadinho de cobre refrigerado por água e a contaminação por oxigénio é 

minimizada por operação em alto vácuo (melhor que 10-2 Pa). Neste caso, as concentrações de 

carbono e oxigénio finais dependem somente do tipo de matéria-prima, de que é exemplo o Ti 

esponja no caso da contaminação por oxigénio. Tipicamente as ligas de Ni-Ti contêm de 600 

a 800 ppm de oxigénio [8]. A desvantagem do processo de fusão por feixe de electrões vem 

do facto de a fusão e refusão dificultar o controle da composição química nominal devido à 

operação em alto vácuo, a qual causa evaporação de alguns componentes da liga. 

A Fig. 2.32 [8] reporta a influência do carbono nas ligas de Ni-Ti, que neste caso foram 

recozidas a 750ºC por 2 h e em seguida temperadas em água. A linha a tracejado refere-se a 

uma liga de Ni-Ti com a menor contaminação por carbono possível e as linhas a cheio 

referem-se às amostras de TiNiCx (onde x varia entre 0,4 e 2,0%at.C). Comparando a 

temperatura Ms (temperatura de início de B19’) para a liga de Ni-Ti (linha a tracejado) com a 

das ligas TiNiCx verifica-se que existe uma tendência do Ms decrescer com o aumento do 

carbono. Isto pode ser explicado por dois fenómenos: 

− o carbono em solução sólida na matriz da fase de Ni-Ti decresce o Ms. 

− os precipitados de TiC aumentam a concentração de Ni na matriz na vizinhança dos 

precipitados, conduzindo também ao decréscimo da temperatura Ms. 

 

 
Fig. 2.32 – Relação entre a temperatura de transformação Ms e concentração de Ni na fusão 

a arco do Ni-Ti com diferentes percentagens finais de C [8]. 
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A degradação das características mecânicas das ligas de Ni-Ti [4,8], especialmente 

quando sujeitas a repetidos ciclos de tracção, é também devida à presença de carbono. 

Contudo, os carbonetos de titânio não afectam a tensão de cedência, mas a extensão até à 

ruptura tende a aumentar para adições entre 0,2 e 0,5%at.C. Estes resultados experimentais 

não permitem confirmar que a presença de carbono dentro dos limites referidos contribua para 

a degradação das propriedades mecânicas da ligas de Ni-Ti [8]. 

A solubilidade do oxigénio nas ligas de Ni-Ti é muito pequena (0,045%at.O) [4]. As 

ligas de Ni-Ti contêm oxigénio normalmente excedendo este limite de solubilidade, após 

arrefecimento a partir da fusão, formando-se então um eutéctico de uma solução sólida (NiTi) 

e um óxido (Ti4Ni2O). Dessa forma, a maior parte do oxigénio contido nas ligas de Ni-Ti no 

estado sólido existe na forma de Ti4Ni2O, consumindo assim mais Ti do que Ni oriundo da 

fase B2 (NiTi). 

Do que acima se expõe, pode constatar-se que a presença de oxigénio nas ligas de Ni-Ti 

faz com que grandes quantidades de Ti sejam removidas da matriz para formar o óxido, 

fazendo com que a concentração de Ni na matriz aumente relativamente ao Ti, e a 

temperatura Ms então decresça (Fig. 2.33) [4]. Além disso a contaminação por oxigénio 

também causa degradação das características mecânicas, tornando as ligas de Ni-Ti mais 

frágeis. 

 

 
Fig. 2.33 – Temperaturas Ms das ligas Ti-Ni-O em função do (a) oxigénio contido total 

(XO (%at.)) e (b) níquel contido na fase NiTi (YNi) corrigido para Ti4Ni2O [4]. 
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2.3.4.1.2   Efeito dos Elementos de Liga 
 

Apesar do objectivo deste estudo não ser as ligas à base de Ni-Ti de uma forma geral, 

mas sim as ligas binárias de Ni-Ti ricas em Ti, é importante salientar a influência dos 

elementos de liga neste material de modo a poder compreender as modificações causadas por 

processamento térmico e/ou mecânico nas ligas binárias. A adição de elementos de liga afecta 

as temperaturas de transformação, e por esse motivo também as temperaturas de recuperação 

da forma das ligas de Ni-Ti [4,8,13]. Por exemplo, a substituição de: 

− Titânio por vanádio, crómio, manganês ou alumínio [4,8,88] diminui as temperaturas 

de TD e TI; 

− Níquel por cobalto, ferro ou alumínio [4,8,89] também diminui as temperaturas da 

TD, mas o alumínio e o ferro contribuem também para separar notoriamente os 

intervalos de temperaturas de transformação B2→R e R→B19’; 

− Níquel por paládio [4,90] e ouro [4] até ao momento presente são os únicos 

elementos de liga que são conhecidos por serem eficazes para elevar as temperaturas 

de TD e TI; 

− Titânio por zircónio é uma questão controversa, pois alguns autores referem a 

possibilidade de elevar as temperaturas de TD e TI [91], enquanto outros reportam 

que decresce os valores de Ms [92]. 

− Níquel por cobre [4,8] para teores de 5 a 15%at. modifica a transformação para duas 

etapas, de cúbica (B2) para ortorrômbica (B19) e em seguida para monoclínica 

(B19’). O aumento do teor de cobre não afecta o início da temperatura de 

transformação de B2→B19, mas decresce as temperaturas de transformação 

B19→B19’. Teores acima de 15% fazem com que a transformação B19→B19’ não 

ocorra nem mesmo à temperatura do azoto líquido. 

− Titânio por nióbio é efectivo no aumento da histerese térmica [4]. 

Não existe um factor isolado, como o raio atómico, raio iónico, electronegatividade ou a 

razão electrão/átomo, que possa ser considerado preponderante na análise da influência dos 

elementos de liga sobre a temperatura de recuperação de forma das ligas à base de Ni-Ti [4,8]. 
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2.3.4.1.3   Oxidação 
 

Visto que várias etapas do processo de fabricação das ligas de Ni-Ti envolvem a 

variável temperatura em atmosfera com presença de oxigénio, é de suma importância relatar 

as principais características no processo de oxidação destas ligas. 

A Fig. 2.34 apresenta um diagrama de equilíbrio calculado para o NiTi-O. 

G.S. Firstov et al. [93] consideraram, para efeito de cálculo, que o oxigénio é insolúvel nos 

compostos NiTi e Ni3Ti e que, analogamente, o Ni é insolúvel nos óxidos de Ti. Visto que o 

Ti é mais reactivo ao oxigénio que o Ni [94], os cálculos indicam que para a superfície 

(Ni-Ti/interface de ar) seria esperada a presença de NiTiO3, TiO2 e Ni metálico, enquanto o 

NiO não poderia ser formado devido a requerer elevadas pressões parciais de oxigénio. 

Abaixo da camada superficial seria esperada a formação de óxido de titânio e Ni3Ti. 

 

 
Fig. 2.34 – Diagrama de Equilíbrio Calculado do NiTi-O [93]. 

 

C.L. Chu et al. [63], estudaram o comportamento de uma liga de Ni-Ti equiatómica com 
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memória de forma à oxidação isotérmica entre 550 a 1000ºC por análise termogravimétrica. 

Com o objectivo de caracterizar a camada de óxido formada utilizaram a difracção de 

Raios-X, a microscopia electrónica de varrimento (SEM/EDAX) e EPMA “Electron Probe 

Microanalizer”. A Fig. 2.35a apresenta as diversas camadas formadas em cada estágio da 

oxidação isotérmica, com base nas observações dos resultados obtidos naquele trabalho [63]. 

Nos estágios iniciais da oxidação, o Ti é oxidado enquanto o Ni mantém a sua forma metálica, 

como é ilustrado no estágio 1 na Fig. 2.35a. O óxido de Ti forma uma camada contínua na 

superfície da amostra, onde a atmosfera oxidante à alta temperatura converte todas as fases 

intermédias do óxido de Ti (TiO e Ti2O3) para a fase mais estável de rútilo, TiO2. O 

crescimento dos cristais de rútilo, em ambos os sentidos vertical e horizontal, forma uma 

camada enriquecida de rútilo e uma zona enriquecida em Ni próxima da camada de TiO2, 

como mostra o estágio 2 da Fig. 2.35a. Com o seguimento da oxidação no decorrer do tempo, 

os átomos de titânio difundem-se na direcção da camada de TiO2, enquanto os átomos de 

oxigénio se difundem na direcção da matriz de NiTi. Os autores observaram que a 

difusividade do Ti no rútilo é maior do que a do oxigénio [95]. Os estágios 3 e 4 (Fig. 2.35a) 

referem-se a um processo típico de corrosão a altas temperaturas, também conhecida como 

corrosão seca. A condensação de lacunas catiónicas na interface do metal é responsável  pela 

formação de grandes porosidades nestes dois últimos estágios [63,96]. Dessa forma, no 

estágio 4 temos (i) uma camada externa de TiO2 (camada I), (ii) uma camada intermédia de 

TiO2 e Ni(Ti), e (iii) uma nova camada pobre em Ti (camada III), constituída de uma fase de 

Ni3Ti. 

G.S. Firstov et al. [93] em estudos da superfície de oxidação de uma liga de 

Ni-50%at.Ti com EMF, observaram diferentes comportamentos de oxidação ao ar no 

intervalo de temperatura entre 300 e 800ºC (entre 30 min a 4 h). As observações por feitas 

G.S. Firstov et al. [93] e C.L. Chu et al. [63] estão em total concordância. Segundo 

G.S. Firstov et al. [93], abaixo de 500ºC é formada uma camada de TiO e Ni metálico 

(estando o Ni nas formas cfc e hexagonal compacta – hc), sendo coberta por uma camada de 

TiO2 (rútilo) e de NiTiO3. O filme de óxido é liso, protector e livre de Ni e a velocidade de 

oxidação relativamente baixa para temperaturas abaixo de 500ºC. Por outro lado, a 600ºC, a 

superfície torna-se rugosa. Com aumento da temperatura para cima dos 600ºC começa a 

precipitar a fase Ni3Ti, na camada empobrecida em Ti, e rútilo na interface ar/óxido. A 800ºC 
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forma-se uma camada contendo NiTiO3 abaixo da camada de rútilo. A camada superior, de 

rútilo, a 800ºC, tem uma estrutura porosa claramente visível. 

 

 
Fig. 2.35 – Filme de oxidação da Liga de Ni-Ti. (a) Estágios de formação do filme [63]. 

(b) Secção transversal da estrutura de multi-camadas após oxidação a 750ºC [97]. 
 

G.S. Firstov et al. [93] e C.L. Chu et al. [63] verificaram que a quantidade de Ni 

detectado na superfície decresce com o aumento da temperatura de oxidação. Adicionalmente, 

constataram que as temperaturas de transformação em B19’, do substrato de Ni-Ti por baixo 

da camada oxidada, tornam-se inferiores da Tamb. C.L. Chu et al. [63] observaram por DRX 

que os picos de Ni3Ti aparecem no filme de óxido nas amostras oxidadas a 550, 700 e 850ºC, 

mas não estão presentes nas amostras oxidadas a 1000ºC. Eles apresentam duas explicações 

possíveis para tais constatações a 1000ºC: (i) a espessura da camada de óxido é maior que 

0,05 mm para a oxidação a 1000ºC por 80 min, e nesta camada a penetração do feixe de 

Raios-X não é suficiente para detectar a presença de Ni3Ti; (ii) a alta difusividade dos átomos 

de Ti e de O a 1000ºC tornam o Ni3Ti instável, isto é, o NiTi oxidado a 1000ºC decompõe-se 

directamente em TiO2 e Ni(Ti) em vez de TiO2 e Ni3Ti. 

As fases normalmente presentes no filme do óxido formado na superfície das ligas de 

Ni-Ti são apresentadas na Fig. 2.16e da secção 2.3.2 (Estruturas Cristalinas e Transformações 

de Fases) deste capítulo. 

C.H. Xu et al. [97] desenvolveram um trabalho similar aos anteriormente citados e 

confirmaram muitas das observações descritas. A Fig. 2.35b apresenta a estrutura de 
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multi-camada (µ) da oxidação de uma amostra de Ni-Ti a 750ºC após 4 h [97]. 

C.H. Xu et al. [97], verificaram que a cinética de oxidação da liga de Ni-Ti a 450ºC por 

4 h segue uma lei logarítmica, atingindo a espessura de aproximadamente 185 nm. Segundo 

C.L. Chu et al. [63] e C.H. Xu et al. [97], acima dos 550ºC, a oxidação do NiTi segue uma lei 

parabólica. C.H. Xu et al. [97] constataram que a espessura da camada de óxido pode variar 

de 0,25 a 1,2 µm para amostras de Ni-Ti oxidadas a temperaturas entre 550 a 750ºC por 4 h. 

Por outro lado, C.L. Chu et al. [63] verificaram que a 1000ºC a velocidade de oxidação se 

desvia da curva parabólica, devido à formação de porosidades após 60 min de tempo de 

exposição à atmosfera oxidante. 

O filme de óxido formado por tratamento de oxidação do NiTi é favorável a uma boa 

biocompatibilidade de implantes de Ni-Ti, segundo G.S. Firstov et al. [93]. 

 

2.3.4.2   Tratamentos Térmicos e/ou Mecânicos 
 

Muitos são os pesquisadores que estudam as influências dos tratamentos térmicos 

(solubilização, envelhecimento, etc.) e dos termomecânicos nas ligas de Ni-Ti ricas em Ni e 

de composição equiatómica. Estes estudos incidem sobre o modo como as diversas variáveis 

envolvidas nestes processamentos podem modificar as temperaturas de transformação 

relativas à TD e TI, bem como as características de memória de forma das ligas. São poucos 

os trabalhos que focam o estudo dessas variáveis sobre as ligas de Ni-Ti ricas em Ti, sendo a 

maior parte deles mais dedicados às películas finas de Ni-Ti ricas em Ti. 

São apresentados a seguir os principais aspectos da deformação a quente e a frio, 

tratamentos térmicos, enformação e tratamentos de memória de forma. Este apanhado de 

observações foi feito de forma mais intensiva sobre as ligas de Ni-Ti ricas em Ti, mas sem 

deixar de abordar também as ligas ricas em Ni e equiatómica. 

 

2.3.4.2.1   Deformação a Quente e a Frio 
 

A microestrutura do lingote de Ni-Ti precisa de ser refinada por um processo adicional 

de deformação [85]. O lingote como fundido tem muito pouca ductilidade e não apresenta SE 



Tratamentos Termomecânicos de Ligas do Sistema Ni-Ti. 
Caracterização Estrutural e Optimização das Propriedades Associadas ao Efeito de Memória de Forma. 
 

Capítulo 2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Andersan dos Santos Paula – FCT/UNL – Lisboa (2006) 62

e EMF. A deformação a quente e a frio no processo de fabricação supera estas deficiências. O 

objectivo da deformação a quente (forjamento e/ou laminagem a quente – ausforming [98]) é 

deformar o lingote e mudar a microestrutura (principalmente no que diz respeito ao tamanho 

médio do grão austenítico e à substituição de uma textura austenítica bruta de fusão por uma 

textura de deformação a quente) de forma a obter as propriedades funcionais, visto que a liga 

de Ni-Ti bruta de fusão não possui o EMF e a SE. Quanto à deformação a frio, o objectivo é 

adquirir a forma final e as requeridas propriedades mecânicas na sua aplicação final. 

A resistência à tracção (Fig. 2.36) do Nitinol começa a decrescer a 600 K, decrescendo 

mais rapidamente acima de 650 K. Dessa forma, a liga é facilmente deformada a quente acima 

de 800 K. Entretanto, com o aumento da temperatura, a superfície da liga é mais consumida 

pela oxidação e pode apresentar zonas de fusão localizada quando aquecida acima de 1173 K, 

devido ao baixo ponto de fusão do eutectóide “NiTi+Ti4Ni2O”. A temperatura óptima para a 

deformação a quente situa-se aproximadamente a 1073 K [83,85]. Dessa forma, após a 

deformação a quente, o semi-produto precisa de ter a camada de óxido removida. Esta 

operação pode ser efectuada por remoção mecânica ou química. 

 

 
Fig. 2.36 – Resistência à tracção e extensão na fractura de uma Liga Ni-50%at.Ti a alta 

temperatura [4]. 
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Comparativamente com a deformação a quente, a deformação a frio da liga Ni-Ti é 

muito mais difícil [4,83,85]. Dessa forma, é razoável que na deformação a quente as 

dimensões almejadas sejam próximas da dimensão final. No caso da deformação a frio é 

interessante intercalar múltiplas reduções com etapas de recozimento até atingir a dimensão 

final. Contudo, a deformabilidade depende fortemente da composição da liga. Especialmente, 

a deformação a quente torna-se difícil quando o teor de Ni excede os 51% at. A dureza 

também aumenta com o aumento do teor de Ni.  

H. Nakayama et al. [99] estudaram o comportamento de uma liga de Ni-Ti (50.2%at.Ni, 

Ms = 298 K) homogeneizada (1173 K por 3,6 ks) e laminada a frio, à Tamb, até 70% de 

redução da espessura. Neste estudo, verificaram que, além de um aumento significativo na 

densidade de deslocações, acima de 50% de laminagem a frio, as amostras tornaram-se 

nanocristalinas com algumas regiões amorfas. 

F. Khelfaoui et al. [100] estudaram a cinética da evolução microestrutural durante 

recozimentos isotérmicos (em banho de sais, entre 538 e 778 K, com intervalos de 40 K, 

duração entre 10 s e 123 dias) de duas ligas de Ni-Ti (49,6 e 49,2%at.Ni) após deformação 

plástica da martensite (até 40% de deformação a frio, após homogeneização a 1143 K por 2 h, 

seguida de têmpera em água). Verificaram que, com o aumento da percentagem de 

deformação a frio, ocorre um decréscimo da Potência Termoeléctrica (“Thermoelectric 

Power”), que é uma medida muito sensível à densidade de defeitos, tendo verificado que: 

(i) até 10% de deformação a frio aquele decréscimo estava associado à reorientação da 

martensite; e (ii) acima de 10% estava associado ao aumento da densidade de deslocações.  

No caso das ligas de Ni-Ti, os termos recuperação e recristalização são atribuídos a 

processos que são diferentes daqueles usualmente aplicados a metais e ligas. Depois da 

deformação a frio, o termo recuperação usualmente refere-se a uma reorganização de 

deslocações no interior dos grãos (IG) iniciais que conduzem a uma poligonização da 

estrutura de deslocações. A recristalização ocorre a temperaturas mais altas pela nucleação e 

crescimento de novos grãos, livres de tensões, a partir de pontos de maior concentração de 

defeitos e a eliminação de defeitos pontuais. O caso do Ni-Ti é mais complicado: a 

deformação a frio é produzida no estado martensítico e a deformação plástica não ocorre nos 

grãos iniciais de austenite, mas nas variantes da martensite de diferentes orientações 

cristalográficas. A deformação plástica inclui primeiramente a reorientação das variantes da 
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martensite, e, só depois, a geração de deslocações dentro de cada variante. 

F. Khelfaoui et al. [100] verificaram, tendo-se formado deslocações, que a TI é inibida, 

mesmo se o aquecimento for acima de Af (420 K). O processo de recuperação é então 

diferente de uma simples poligonização. Eles observaram que temperaturas moderadas de 

recozimento correspondem ao primeiro estágio (a recuperação), que tem como consequência 

que a TD e a TI ocorreram no intervalo entre 220 e 390 K. Isto indica que, durante este 

recozimento ocorreu alguma TI de B19’→B2 a qual é associada à própria recuperação. Mas é 

difícil dizer se a recuperação (reorganização das deslocações) ocorre dentro das variantes da 

martensite, dentro da austenite transformada ou (mais provável) simultaneamente com a TI 

por um mecanismo complexo. No que diz respeito ao processo de recristalização, existem 

duas características não-usuais: o tamanho dos grãos iniciais muito pequeno e o facto deles 

possuírem tensões internas. É claro que estas tensões internas desaparecem quando o 

recozimento é suficiente para repor completamente a TM tal como sucede para o material no 

estado completamente recozido. Isto é uma indiciação da existência das tais tensões internas e 

da sua influência na TM. Além disso, F. Khelfaoui et al. [100] verificaram que os valores da 

potência termoeléctrica aumentam com o aumento da temperatura e do tempo dos 

recozimento isotérmicos para as amostras com 40% de deformação, sendo superior para a liga 

com maior teor em Ti. Estes valores em paralelo com observações de TEM, permitem 

distinguir dois grupos de comportamentos: (i) entre 538 e 658 K – a variação da potência 

termoeléctrica está associada ao fenómeno de recuperação e à TI; e (ii) entre 698 e 778 K – 

está relacionada com a recristalização e o crescimento de grão. 

P. Filip et al. [101] estudaram a influência do encruamento e do tratamento térmico em 

três diferentes ligas binárias de Ni-Ti com memória de forma, que se encontravam no estado 

martensítico, austenítico, e austenítico com fase-R (respectivamente com composições de 

Ti-49,5%at.Ni, Ti-50,4%at.Ni e Ti-50,8%at.Ni), após serem mantidas a 950ºC por 24 h em 

atmosfera de árgon, seguido de têmpera em água. As três ligas foram laminadas a frio com 

20% de redução da espessura. Com isto obtiveram-se três estruturas distintas: (i) na amostra 

martensítica, a densidade de deslocações aumentou significativamente, (ii) na amostra 

austenítica a estrutura passou a ser formada por bandas alternadas de B19’ e B2, e alguma 

fase-R, não tendo sido observada maclagem, mas sim a formação de deslocações e (iii) na 

amostra austenítica com fase-R a subestrutura continha muito mais agulhas de fase-R e uma 
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elevada densidade de deslocações. Verificaram que a elevada densidade de deslocações limita 

a mobilidade da interface de B2/B19’ e a formação de MIT é mais difícil. Além disso, o 

encruamento diminui a temperatura de início de transformação em B19’ (Ms) e aumenta o 

nível da tensão crítica necessária para induzir a TM. A deformação recuperável decresce com 

o aumento da intensidade do encruamento. Em conjunto com elevados teores de níquel, o 

aumento da intensidade do encruamento irá estabilizar B2, devido à deformação plástica de 

B2, via geração de deslocações. Estas deslocações movimentam-se no sistema de 

escorregamento <001>(110)B2, o qual garante somente três sistemas de escorregamento 

independentes. Ao aquecer as amostras encruadas até 400ºC a densidade de deslocações 

diminui, mas mantém-se a estrutura mista de B2/B19’ até 500ºC.  

Em relação à deformação a frio (por exemplo na trefilagem de fios), há que referir o uso 

de lubrificantes bem como de matrizes de metais especiais (p.ex. carboneto de 

tungsténio) [4,83]. 

 

2.3.4.2.2   Tratamentos Térmicos 
 

Nas ligas de Ni-Ti ricas em Ni, os tratamentos térmicos têm por objectivo 

reduzir/eliminar a deformação residual introduzida por deformação a frio ou a quente, bem 

como os tratamentos de solubilização e envelhecimento que visam controlar a presença/ 

forma/distribuição de precipitados ricos em Ni na matriz [20]. Tal como já foi citado acima, 

estes processamentos irão possibilitar as transformações em uma única ou em múltiplas etapas 

durante o aquecimento e arrefecimento [4,13].  

Por exemplo, as ligas de Ni-Ti ricas em Ni após serem submetidas a tratamentos 

térmicos de envelhecimento, passam a apresentar transformações em múltiplas etapas, 

detectados pela presença de mais de dois picos endotérmicos e/ou exotérmicos durante a 

análise por DSC [13]. Surgiram várias explicações para esse comportamento, como: 

− Distribuição heterogénea de tensões na matriz de B2 ao redor dos precipitados de 

Ni4Ti3, devido ao grau de incoerência entre os precipitados e a matriz de B2 

(L. Bataillard et al. [102,103]). Foi então proposto que um sistema heterogéneo de 

tensões influenciava a TD de modo que a transformação R→B19’ ocorreria em duas 

etapas, correspondendo à região de tensões elevadas (próxima dos precipitados) e à 
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região de tensões reduzidas (distante dos precipitados). Aparentemente, este 

mecanismo é baseado numa heterogeneidade de tensões a uma escala reduzida em 

redor dos precipitados de Ni4Ti3 e assim o mesmo deveria ocorrer em um 

monocristal de Ni-Ti. 

− Heterogeneidade composicional na matriz de B2 em redor dos precipitados de Ni4Ti3 

(J. Khalil-Allafi et al. [104]). Estes autores sugeriram que no caso de existir uma 

heterogeneidade composicional na matriz de NiTi, entre os precipitados de Ni4Ti3, tal 

deveria originar uma transformação B2→R em uma etapa e R→B19’ em duas 

etapas. Esta última transformação em duas etapas resultaria da transformação 

diferenciada para a região de baixo teor em Ni (próxima do Ni4Ti3) e para a região de 

alto teor em Ni (distante do Ni4Ti3). Este mecanismo é baseado em uma 

heterogeneidade (química) a uma pequena escala entre precipitados de Ni4Ti3; o que 

sugere que a transformação em três etapas deveria ocorrer também em monocristais 

de Ni-Ti. 

− Heterogeneidade composicional a mais larga escala entre o limite de grão e o interior 

de grão (J. Khallil-Allafi et al. [26] e A. Dlouhy et al. [105]). Estes autores 

estudaram as microestruturas de ligas de Ni-Ti ricas em Ni após tratamentos de 

envelhecimento e verificaram que a formação de pequenos precipitados lenticulares 

de Ni4Ti3 ocorreu preferencialmente nos LG. Eles sugeriram a partir das observações 

de TEM in-situ que o primeiro pico de DSC corresponde à formação de fase-R nas 

regiões de LG contendo precipitados e o segundo pico de DSC corresponde à 

formação de B19’ na mesma região; o terceiro pico corresponde à transformação 

B2→B19’ nas regiões no IG livres de precipitados. Este mecanismo mostra a 

importância da heterogeneidade em larga escala (entre o LG e IG) na precipitação. 

G. Fan et al. [106] ao estudarem a cinética de nucleação para amostras de Ti-50,6%at.Ni 

e Ti-51,5%at.Ni monocristalinas e policristalinas mostraram que a chave para o entendimento 

da presença de múltiplas etapas de transformação está na cinética de nucleação dos 

precipitados de Ni4Ti3 em ligas policristalinas de Ni-Ti. Em ligas de Ni-Ti ricas em Ni 

(sobressaturadas), o Ni4Ti3 precipita na matriz de B2 durante o envelhecimento, e o teor de Ni 

na matriz de B2 decresce até atingir o equilíbrio em teor de Ni [107]. A Fig. 2.37 mostra que a 

taxa de nucleação no LG com baixa sobressaturação é significativamente mais alta do que no 
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IG; mas para uma elevada sobressaturação não existe uma grande diferença. Quando o teor de 

Ni é baixo (50,6%at.Ni), a taxa de nucleação é muito pequena; por isso, a precipitação de 

Ni4Ti3 é muito sensível à presença de LG. Neste caso, a taxa de nucleação é muito mais alta 

no LG do que no IG, como mostra a Fig. 2.37. 

 

 
Fig. 2.37 – Ilustração esquemática da relação entre a taxa de nucleação e o grau de 

sobressaturação (∆x), em função da %at.Ni em relação à composição equiatómica no Ni-Ti, 
na região do interior do grão (IG) e na região do limite de grão (LG) [106]. 

 

Como resultado, a precipitação ocorre principalmente no LG e o IG está essencialmente 

livre de precipitados (Fig. 2.38) [13,107]. Quando o teor de Ni é elevado (51,5%at.Ni), a 

diferença na taxa de nucleação entre o LG e o IG é pequena; assim, a precipitação ocorre 

homogeneamente sem ser afectada pelo LG, como mostra a Fig. 2.37. Como resultado, a 

elevada sobressaturação ou o elevado teor em Ni favorecem a distribuição homogénea de 

precipitados (Fig. 2.38). 

Nas ligas de Ni-Ti ricas em Ti, os tratamentos térmicos têm por principal objectivo 

reduzir/eliminar a deformação residual oriunda da deformação mecânica, visto que a 

precipitação de Ti2Ni é muito mais difícil que as de precipitados ricos em Ni (comparado com 

as ligas ricas em Ni). Por possuir estrutura cúbica como B2 e, por ser coerente com a matriz 

de B2,  quando de reduzidas dimensões, o Ti2Ni é menos eficaz no que respeita à criação de 
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campos de tensões que possam promover a transformação significativa de fase-R. Além disso, 

a precipitação é mais fácil nas regiões de LG de B2. 

 

 
Fig. 2.38 – Modelo para exemplificar a evolução microestrutural nos tratamentos térmicos de 

envelhecimento em Ligas de Ni-Ti ricas em Ni para (a,b) reduzido e (c,d) elevado teor de 
Ni [13,107]. 

 

A. Ishida et al. [108] estudaram películas finas amorfas de Ti-48,2%at.Ni, que foram 

recozidas a 773 K e 973 K por vários tempos (de 5 min a 100 h). Quando observaram a 

microestrutura por microscopia electrónica de transmissão, verificaram algumas mudanças 

nas películas com a seguinte sequência: (i) zonas G.P. (Guinier-Preston); (ii) zonas G.P. e a 

precipitação de Ti2Ni nos grãos; (iii) precipitação de Ti2Ni nos grãos; e (iv) precipitação de 

Ti2Ni ao longo dos LG. Verificaram também que o aparecimento de zonas G.P. e de 

precipitados de Ti2Ni nos grãos conduziu a uma diminuição das temperaturas da TD e da TI e 

ao aparecimento da transformação em duas etapas. Além disso, verificou-se um bom EMF, 
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sendo que as amostras que apresentavam somente zonas G.P. obtiveram melhores resultados 

do que as que continham precipitados de Ti2Ni. 

K.K. Mahesh [109] estudou por resistividade eléctrica as transformações de fases nas 

ligas do sistema Ni-Ti, no caso particular das ligas ricas em Ti que apresentavam TD em duas 

etapas (B2→R→B19’) e TI em uma etapa (B19’→B2) no estado como recebido. Quando 

estas foram submetidas a diferentes tratamentos térmicos de têmpera e recozimento com 

baixas velocidades de arrefecimento, verificou que para os tratamentos de mais baixas 

temperaturas continuavam a apresentar as transformações B2→R→B19’ e B19’→B2. Para os 

tratamentos a temperaturas intermédias a fracção de fase-R transformada no arrefecimento 

diminuiu com o aumento da temperatura de tratamento, enquanto no aquecimento se manteve 

a transformação B19’→B2. Para tratamentos a mais altas temperaturas a TD e a TI passam a 

ser ambas em uma etapa (B19’↔B2). Independentemente do tipo de tratamento, a liga rica 

em Ti apresentou o mesmo carácter de transformação quando submetida a tratamentos 

térmicos a diferentes temperatura. Tal não ocorreu para a liga rica em Ni, que viu a sua 

fracção de fase-R aumentar bruscamente no início do intervalo dos tratamentos de altas 

temperaturas e não foi muito afectada para os longos tempos de permanência no forno. Este 

comportamento está em oposição ao do material após tratamento de têmpera, para o qual se 

constata a ausência de fase-R. 

Com base em nossos resultados publicados, A.S. Paula et al. [110,111], no estudo do 

comportamento de uma chapa de Ni-Ti rica em Ti com memória de forma, obtivemos 

resultados similares aos de K.K. Mahesh [109] ao analisar as transformações directa e inversa 

por DSC. 

 

2.3.4.2.3   Enformação e Tratamento de Memória de Forma 
 

As ligas de Ni-Ti com SE são difíceis de enformar à Tamb [4,83], pois exibem um 

significativo “efeito mola” quando deformadas a frio e tratadas termicamente. Um excesso de 

deformação no Ni-Ti SE induz a martensite e afecta as propriedades mecânicas e de 

transformação. No caso das ligas de Ni-Ti com memória de forma, se estas não tiveram a sua 

forma final restringida durante o tratamento térmico, a configuração original será 

parcialmente recuperada. Dessa forma é importante que durante a etapa final de tratamento 
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térmico seja restringida a forma dada por enformação a frio ou a quente. 

O processamento final das ligas de Ni-Ti com memória é o tratamento de “educação” da 

memória de forma [4]. A temperatura do tratamento térmico é ajustada de acordo com as 

especificações do produto, por exemplo: 

− se o objectivo é aumentar a diferença entre a tensão de cedência a alta e baixa 

temperaturas, a temperatura de tratamento deve ser superior a 450ºC. 

− se o desejado é apenas o aumento da força de recuperação acima de Af, a temperatura 

de tratamento deve ser abaixo de 450ºC.  

Visto que a temperatura do tratamento afecta a temperatura de transformação e outras 

características de memória de forma, a temperatura do forno deve ser controlada com a devida 

precisão, e a circulação de ar suficiente para homogeneizar a distribuição de temperatura no 

interior do forno e aumentar a velocidade de aquecimento do produto. 

O tratamento mais utilizado é chamado de tratamento de temperatura intermédia 

(“medium temperature treatment”). Consiste em aquecer entre 350 e 450ºC durante tempos 

curtos (10 a 100 min) para memorizar a forma e subsequente arrefecimento. Neste tratamento 

é necessário verificar a resistência à tracção da liga antes do tratamento, pois, se for inferior a 

1000 MPa, a liga não terá suficiente EMF. Este tratamento é indicado também para que ligas 

de Ni-Ti com elevado endurecimento por deformação exibam transformações da fase-R e 

B19’ a diferentes temperaturas de transformação. 

Outro tratamento é o de temperatura baixa, o qual consiste em recozer a liga de Ni-Ti 

entre 800 e 1000ºC, enformar na forma desejada à Tamb, e depois aquecer entre 200 e 300ºC 

durante 1 a 2 h. As propriedades de memória de forma depois deste tratamento são inferiores 

àquelas procedentes do tratamento a temperatura intermédia. 

O tratamento de envelhecimento com enformação da forma desejada é somente 

indicado para ligas de Ni-Ti ricas em Ni, onde a liga é solubilizada a alta temperatura, 

enformada e envelhecida a 400ºC por 1 a 5 h de modo a obter o endurecimento por 

precipitação. A liga envelhecida exibe bom efeito de memória de forma comparável com uma 

liga após o tratamento à temperatura intermédia. Este tratamento também é utilizado para 

revelar o DEMF (particularmente chamado de “all-round SME” para as ligas de Ni-Ti ricas 

em Ni), que aparece após 100 h de aquecimento a 400ºC. 

O tratamento térmico de uma liga superelástica é quase o mesmo das ligas com 
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memória de forma, visto que ambos os efeitos ocorrem na mesma liga em intervalos de 

temperaturas diferentes. O tratamento à temperatura intermédia é o mais utilizado para revelar 

a superelasticidade e algumas vezes emprega-se o tratamento de envelhecimento. 

 

2.3.5   Duplo Efeito de Memória de Forma (DEMF) 
 

O DEMF associado à TD e à TI é conhecido como um fenómeno no qual a mudança de 

forma reversível e espontânea ocorre durante o aquecimento e o arrefecimento sem aplicação 

de tensão externa [4,13]. Acredita-se que células de deslocações, martensite retida e campos 

de tensões residuais são necessários para obter o efeito. 

Nas ligas binárias de Ni-Ti ricas em Ni o efeito pode estar associado à acumulação de 

deformação plástica [69] ou à precipitação de finas plaquetas de Ni4Ti3 preferencialmente nos 

planos {111} da matriz de B2, durante o tratamento térmico de envelhecimento [112,113]. 

Quanto às ligas de Ni-Ti ricas em Ti o efeito está associada à presença de fase-R. 

Muitos pesquisadores acreditam que a reorientação das variantes de B19’ em conjunto com a 

deformação plástica são responsáveis pelo DEMF nas ligas ricas em Ti e equiatómica, 

principalmente nos materiais maciços. 

Y. Liu et al. [71] estudaram o DEMF desenvolvido pela deformação da martensite de 

uma liga binária de Ni-Ti com composição equiatómica, sendo o estado laminado a frio a 

condição como recebida. As amostras foram recozidas a 938 K por 1.8 ks e em seguida 

deformadas por meio de ensaio de tracção à Tamb (no campo martensítico, 20 K abaixo de As), 

sendo a deformação local cuidadosamente medida por meio de um extensómetro. As amostras 

foram observadas por DSC e TMA (“Thermomechanical Analysis” – Análise 

Termomecânica) com várias percentagens de deformação plástica (máximo 33%) nas 

diferentes zonas da curva de tensão-extensão. Estes autores constataram que a deformação 

pela reorientação das variantes de B19’ causa um efeito de estabilização térmica na martensite 

reorientada. Este efeito de estabilização é atribuído a variações na energia elástica interna e 

energia irreversível que acompanha a transformação. Puderam concluir que a deformação por 

reorientação da martensite é efectiva na introdução do DEMF. A amplitude do DEMF 

induzido por uma simples deformação por tracção na martensite é comparável ao efeito 

desenvolvido através de procedimentos convencionais. Os autores consideram que os 
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mecanismos que contribuem para o aparecimento de deformação plástica no patamar de 

tensão, juntamente com a reorientação da martensite, foram responsáveis pelo DEMF. 

A. Gyobu et al. [114] observaram o DEMF em películas finas de liga de Ni-Ti rica em 

Ti depositada por pulverização catódica, após terem sido sujeitas a um tratamento de 

cristalização a 743 K por 0,3 ks e envelhecidas sob tensão (forma circular) à mesma 

temperatura por 1,8 ks. Além da observação da mudança de forma espontânea durante o 

arrefecimento e o aquecimento, foram realizadas análises de DSC, as quais permitiram 

constatar que o DEMF estava associado à transformação B2↔R↔B19’. 

 

2.3.6   Estabilidade das Transformações 
 

Outro ponto importante a observar nas ligas de Ni-Ti é a estabilidade da TD e da TI, no 

que diz respeito às temperaturas e sequência de transformação, e histerese térmica. 

A introdução de deslocações usualmente decresce Ms, visto que estas causam resistência 

à transformação [115]. Isto é tipicamente mostrado em ensaios de ciclagem em que Ms da liga 

de Ni-Ti decresce com o aumento do número de ciclos, correspondentemente ao aumento da 

densidade de deslocações pela ciclagem. A possível razão para isto é que estas deslocações 

introduzidas pelos ciclos térmicos irão promover locais de nucleação da fase-R; pode também 

dever-se ao facto de a tensão interna formada por estas deslocações suprimir a fase 

martensítica (B19’) [116]. No regime superelástico, muitas vezes é observado que a tensão de 

cedência para transformação induzida por tensão decresce com o aumento do número de 

ciclos [115]. Isto é provavelmente devido à introdução de deslocações como locais de 

nucleação, desde que a condição de aplicação da carga seja a mesma durante a ciclagem, e as 

deslocações introduzidas possam constituir locais de nucleação favoráveis. 

V. Pelosin et al. [116] estudaram o efeito dos ciclos térmicos (30 ciclos) nas 

temperaturas de transformação em uma liga de Ni-Ti rica em Ti (49,6%at.Ni) após tratamento 

térmico sob vácuo (P < 10-6 torr) a 800ºC por 10 h e arrefecida no forno a 4ºC/min. Foi 

observado que a resistividade eléctrica da martensite (20ºC) aumentou com o número de 

ciclos térmicos, enquanto a da austenite se manteve constante, estando este comportamento 

associado às mudanças microestruturais devidas à introdução de deslocações e/ou 

precipitados. Além disso verificaram um decréscimo nas temperaturas de transformação Ms, 
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Mf, As e Af, mas as temperaturas de transformação em fase-R no aquecimento e no 

arrefecimento mantiveram-se constantes. Esses efeitos nos ciclos térmicos foram mais 

significativos nos ciclos iniciais, visto que próximo do 15º ciclo a estrutura parecia estar 

estabilizada. Além disso, as transformações em R e B19’ ocorriam ao fim dos ciclos num 

intervalo estreito de temperaturas, sendo a fase-R posta em evidência no arrefecimento pelo 

decréscimo da temperatura de início de B19’. 

J. Uchil et al. [72] estudaram os efeitos de ciclos térmicos (400 ciclos) em arames de 

Ni-Ti com composição próxima da equiatómica com 40% de deformação a frio e com 

tratamentos térmicos no intervalo de temperatura entre 340 e 620ºC por 20 min com 

subsequente têmpera em água. Foi constatado que os tratamentos térmicos até 410ºC, com 

transformação B2→R→B19’, não originaram modificações das características de 

transformação com os ciclos térmicos. Acima deste intervalo de temperatura, verificaram um 

comportamento similar ao de V. Pelosin et al. [116] em que o número crítico de ciclos 

necessários para a completa estabilização da fase-R aumentou com o aumento da temperatura 

de tratamento térmico, tendendo a estabilizar (~50 ciclos) para os tratamentos acima dos 

520ºC (Fig. 2.39). 

 

 
Fig. 2.39 – Análise por ensaios de resistividade eléctrica da transformação R→B19’ em um 

arame de Ni-Ti (equiatómico) sujeito a 400 ciclos térmicos [72]. 
 

Na condição livre de tensão, todas as variantes da martensite são equivalentes 
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cristalográfica e termodinamicamente, e a probabilidade da formação de uma delas é igual à 

probabilidade de formação de qualquer uma das outras [117]. De facto, 24 variantes de 

martensite são possíveis a partir da fase-mãe cúbica no Ni-Ti. Geralmente, somente cinco a 

seis variantes predominam [118]. Mas quando uma tensão de tracção é aplicada no arame, as 

variantes deixam de ser equivalentes sob novas condições termomecânicas. As variantes da 

martensite que estão orientadas favoravelmente relativamente à direcção da tensão aplicada 

crescem rapidamente à custa das outras. O efeito da tensão aplicada também aumenta a 

densidade de deslocações na matriz. Estas deslocações constituem locais de nucleação da fase 

martensítica ou podem servir de barreira para crescimento das placas de martensite, 

dependendo da densidade e interacção. Dessa forma conduzem à formação de fase-R. 

J. Uchil et al. [65], ao estudarem a mesma liga mencionada acima, verificaram que 

ciclos térmicos (1500 ciclos) sob uma tensão de tracção constante (100 e 200 MPa) 

promovem a transformação em fase-R no aquecimento em arames de Ni-Ti. Além disso, 

observaram que a deformação recuperável estabiliza a cerca de 2% após 1000 ciclos térmicos. 

Entretanto, arames com tratamento térmico a 560ºC apresentaram uma mais alta deformação 

recuperável a um número baixo de ciclos térmicos do que aqueles com tratamento a 380ºC. 

Apesar disso, as amostras tratadas a 380ºC apresentaram-se como sendo mais estáveis no que 

diz respeito à deformação plástica durante o ciclo térmico sob tensão constante e, 

consequentemente, foram as preferidas para aplicações de DEMF. 

Os procedimentos de “educação-termomecânicos” envolvem transformações de fases 

entre a austenite e a martensite. É comummente aceite que os procedimentos de “educação” 

desenvolvem uma estrutura anisótropa de deslocações na matriz austenítica [119-121]. Esta 

estrutura de deslocações cria um campo de tensões anisótropo na matriz, o qual induz a 

formação de martensite com variantes de orientações preferenciais em relação à deformação 

adoptada no procedimento de “educação”, assim resultando em uma mudança de forma 

macroscópica durante os ciclos térmicos de transformação subsequentes. O mesmo se aplica 

nos procedimentos de “educação” quanto à selecção das variantes para amostras com 

aplicação de tensão externa. No arrefecimento, uma grande quantidade (que tem a menor 

energia livre) de uma variante em particular é formada, acarretando uma mudança de forma 

macroscópica como observada em amostras “educadas”. 

Os ciclos de “educação” resultam em redes complexas de deslocações nas variantes de 
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mais baixa energia repetidamente induzidas pela “educação”. Com o aumento da densidade 

das redes de deslocações para um valor máximo durante os ciclos de treino, constata-se um 

nítido favorecimento termodinâmico das variantes “educadas”. Dessa forma, a amplitude, a 

estabilidade e a reprodutibilidade do DEMF aumentam até um valor máximo através da 

deformação induzida durante os ciclos de “educação”. 

Z.G. Wang et al. [122] estudaram a estabilidade das características de transformação e 

DEMF durante os ciclos (1000) do tratamento de “educação” em molas de Ni-Ti (49,8%at.Ni) 

sujeitas aos seguintes tratamentos térmicos: (i) a 500ºC por 1 h seguido de arrefecimento ao ar 

na forma inicial; e (ii) após ser deformada e ter a sua forma constrangida, a 450-600ºC por 1 h 

ou 500ºC por 0,5-2,5 h, seguido de arrefecimento ao ar. Verificaram que os tratamentos 

térmicos e os tratamentos de “educação” podem ambos afectar o DEMF. Além disso, 

constataram que existiu um aumento da taxa de recuperação da forma com o aumento do 

número de ciclos, mas após 1000 ciclos a taxa de recuperação da forma do DEMF manteve-se 

em 45%. 
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2.4   TEXTURA CRISTALOGRÁFICA NAS LIGAS DE Ni-Ti 
 

2.4.1   Aspectos Gerais de Textura Cristalográfica 
 

Os materiais policristalinos são constituídos de pequenos cristais, denominados grãos, 

os quais são separados uns dos outros por fronteiras denominadas limites de grão. As 

propriedades de um material policristalino dependem da forma, tamanho e da orientação dos 

grãos. Cada grão em um material policristalino tem uma orientação cristalográfica diferente 

da dos seus vizinhos, ou seja, os planos e as direcções cristalográficas têm orientação espacial 

diferente de grão para grão. As diferenças de orientação são habitualmente da ordem de 

dezenas de graus. Consideradas de modo global, algumas direcções e/ou os planos 

cristalográficos de todos os grãos podem estar orientadas, em maior ou menor escala, em 

redor de alguma ou de algumas orientações particulares do referencial da amostra. Nesta 

última condição, o material policristalino apresenta orientação preferencial ou textura 

cristalográfica. Finalmente, é importante salientar que a textura não se refere à forma dos 

grãos, mas sim à forma como a rede cristalina desses grãos está arranjada espacialmente. 

Algumas vezes também é utilizado o termo “textura aleatória” para definir um material sem 

orientação preferencial (Fig. 2.40 [123]). Segundo H. Hu [123,124], o tipo de textura 

desenvolvida em um material dependerá de vários factores, tais como: composição química, 

estrutura cristalina e parâmetros de processamento (deformação, taxa de deformação, 

temperatura e outros). A orientação preferencial é introduzida pelo processo de fabrico, 

recebendo a textura um nome especial em função de tal processo, como: (i) no caso do 

processo de solidificação – textura bruta de fusão; (ii) no caso de processos de deformação 

plástica – textura de deformação; (iii) no caso de processos de recristalização – texturas de 

recristalização; entre outras. 

A textura pode conduzir a características anisótropas nas propriedades físicas, químicas 

e mecânicas [125]. Alguns exemplos importantes são o módulo de elasticidade, o coeficiente 

de Poisson, a resistência à tracção/compressão, a ductilidade, a tenacidade, a permeabilidade 

magnética e a energia de magnetização. Para algumas aplicações, esta anisotropia é uma 

vantagem (p.ex. aços ao silício para aplicações eléctricas que possuem uma forte textura 
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<100> com o objectivo de diminuição de perdas magnéticas). Em outras aplicações, a 

anisotropia é extremamente prejudicial (p.ex. metais para estampagem onde a anisotropia 

planar pode causar o efeito de formação de “orelhas”). Nas ligas com EMF e SE, a anisotropia 

pode ser um factor interessante nas suas propriedades físicas e mecânicas de um dado 

componente durante a transformação de fase. 

 

 
Fig. 2.40 – Chapa com orientação dos cristais ao acaso (sem textura ou textura 

aleatória) [123]. 
 

A textura cristalográfica é constituída de componente de texturas associadas às 

orientações cristalográficas de um dado volume de material texturado [125]. Uma 

componente de textura pode ser uma textura de fibra ou textura de chapa, dependendo do 

processo de fabricação. 

Uma textura de fibra é oriunda de qualquer material deformado por um sistema de 

forças com simetria rotacional sobre um eixo, por exemplo, um arame ou uma barra por 

processo de trefilagem ou extrusão. Na textura de fibra, um elevado número de grãos tem uma 

dada orientação cristalográfica <uvw> preferencialmente orientada segundo a direcção 

longitudinal da fibra ou arame (Fig. 2.41a [126]). De forma mais genérica, a textura de fibra 

pode ser definida como estando associada à prevalência de uma dada direcção cristalográfica 

segundo uma determinada direcção do referencial da amostra, enquanto segundo um plano 

perpendicular há aleatoriedade de distribuição das restantes direcções cristalográficas.  

A simbologia utilizada para representar uma componente de textura de chapa é através 
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da indicação da família de planos cristalográficos {hkl} paralelos ao plano da chapa e da 

família de direcções <uvw> desse plano paralelas à direcção de laminagem (DL). Dessa 

forma a componente é especificada com a notação {hkl}<uvw> (Fig. 2.41b [127]). 

 

 
Fig. 2.41 – Componente de textura (a) <111> num arame [126] e (b) {100}<110> [127]. 

 

Em geral a textura cristalográfica de um material possui várias componentes. Deste 

modo, existem várias formas de medir e representar a textura cristalográfica [125] tomando 

como referência os eixos macroscópicos do material, definidos como eixos das direcções de 

laminagem (DL), transversal (DT) e normal (DN), como mostra a Fig. 2.42a [128]. No que 

diz respeito à medida, esta pode ser efectuada por meio de difracção de Raios-X, difracção de 

neutrões, usando radiação sincrotrão e ainda por EBSD [129] (Electron Back Scattering 

Diffraction). Quanto às formas gráficas de representar a textura cristalográfica, existem a 

figura de pólos directa, a figura de pólos inversa e a função de distribuição das orientações 

cristalográficas (FDOC, “Orientation Distribution Function – ODF”). 

 

 
Fig. 2.42 – (a) Relações entre as direcções de laminagem (DL), transversal (DT) e normal 
(DN) com os eixos cristalográficos. Figuras de pólos directas para um plano qualquer com 

textura (b) aleatória e (c) preferencial [128]. 
 



Tratamentos Termomecânicos de Ligas do Sistema Ni-Ti. 
Caracterização Estrutural e Optimização das Propriedades Associadas ao Efeito de Memória de Forma. 
 

Capítulo 2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Andersan dos Santos Paula – FCT/UNL – Lisboa (2006) 79

A figura de pólos directa (Fig. 2.42b,c [128]) é uma projecção estereográfica com uma 

orientação específica relativamente à amostra, na qual se apresenta a variação da densidade de 

pólos com a orientação espacial para um plano cristalográfico seleccionado. Por outro lado, a 

figura de pólos inversa exibe a distribuição de uma direcção em particular na amostra 

relativamente aos eixos do cristal. 

A Função de Distribuição de Orientações Cristalográficas é obtida através das figuras de 

pólos directas [130], expressando a probabilidade de um cristal ter a orientação descrita por 

certos ângulos dependentes da notação escolhida (notação de Roe [131] ou Bunge [132]). 

 

2.4.2   Criação de Variantes nas Ligas de Ni-Ti 
 

Miyazaki [133] calculou a correspondência cristalográfica entre a fase-mãe (austenite – 

B2) e produto (martensite – B19’), como apresentado na Tab. 2.5. 

 

Tab. 2.5 – Correspondência cristalográfica entre B2 e B19’ [133]. 
Variante [100] B19’ [010] B19’ [001] B19’ Variante [100] B19’ [010] B19’ [001] B19’ 

1 [100] B2 [011] B2 [0 1 1] B2 4 [010] B2 [10 1 ] B2 [ 1 0 1 ] B2 
1’ [ 1 00] B2 [0 1 1 ] B2 [0 1 1] B2 4’ [0 1 0] B2 [ 1 01] B2 [ 1 0 1 ] B2 
2 [100] B2 [0 1 1] B2 [0 1 1 ] B2 5 [001] B2 [110] B2 [ 1 10] B2 
2’ [ 1 00] B2 [01 1 ] B2 [0 1 1 ] B2 5’ [00 1 ] B2 [ 1 1 0] B2 [ 1 10] B2 
3 [010] B2 [101] B2 [10 1 ] B2 6 [001] B2 [ 1 10] B2 [ 1 1 0] B2 
3’ [0 1 0] B2 [ 1 0 1 ] B2 [10 1 ] B2 6’ [00 1 ] B2 [1 1 0] B2 [ 1 1 0] B2 

 

Os sistemas de maclas com seus respectivos pares de variantes correspondentes estão 

listados na Tab. 2.6, onde as maclas do Tipo I-1, Tipo I-2, Tipo II-1 e Tipo II-2 são passíveis 

de ser encontradas em transformações em uma etapa (B2→B19’), devido à martensite poder 

formar planos invariantes com B2. X. Zhang et al. [134] verificaram no seu modelo que os 

sistemas de maclas pertencentes a Composto-1 e Composto-2 estão relacionadas com a 

transformação R→B19’. O sistema de maclas mais observado em ligas de Ni-Ti de 

composição próxima da equiatómica é o Tipo II-1. 

Durante TMs de ligas com memória de forma sem aplicação de tensão externa, as 

variantes da martensite formam grupos de mais de 2 variantes. As variantes que são 

seleccionadas são aquelas que minimizam a componente da deformação da matriz, e formam 
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cristalograficamente planos de junções entre as variantes (planos de hábito). Este efeito 

também conhecido como auto-acomodação. Para ligas de Ni-Ti, um grupo de variantes 

formam uma morfologia triangular consistindo de três variantes da martensite, como é 

ilustrado na Fig. 2.43 [133]. Ao fim desta dissertação de doutoramento são apresentados os 

planos de hábito e as suas respectivas variantes, no Anexo 3 – Cristalografia de 

Transformação do Ni-Ti. 

 

Tab. 2.6 – Sistemas de maclas para liga de Ni-Ti e seus pares de variantes 
correspondentes [134]. 

Sistemas de Maclas Pares de Variantes Correspondentes 
Composto-1 e Composto-2 (1,1’), (2,2’), (3,3’), (4,4’), (5,5’), (6,6’) 
Tipo I-1 e Tipo II-1 (1,2), (1,2’), (1’,2), (1’,2’), (3,4), (3,4’), (3’,4), (3’,4’), (5,6), (5,6’), (5’,6), (5’,6’) 
Tipo I-2 e Tipo II-2 (1,3), (1,5), (2,4), (1’,6’), (2,3’), (2,6), (2’,4’), (2’,5’), (3,5), (3’,6), (4,6’), (4’,5’) 
Tipo I-3 e Tipo II-3 (1,4’), (1,5), (1’,3’), (1’,5’), (2,4), (2,5), (2’,3), (2’,6’), (3,6’), (3’,5’), (4,5), (4’,6) 

 

 
Fig. 2.43 – Diagrama esquemático do modelo sub-micrométrico descrevendo a relação 

cristalográfica entre variantes na morfologia triangular da martensite da liga de Ni-Ti [133]. 
 

M. Krishnan [135] ao analisar por TEM a microestrutura martensítica formada por 

auto-acomodação de uma Liga de Ni-Ti, recozida a 1073 K e arrefecida em água com gelo, 

verificou que consistia de placas primárias de martensite e aglomerados de placas secundárias 

de martensite. As placas primárias tinham arranjo com morfologia triangular consistindo de 

três placas nucleadas em locais de nucleação independentes. As placas secundárias consistiam 
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de um sólido de morfologia triangular, onde cada placa partilhava uma interface com outras 

duas. 

S. Miyazaki et al. [136] verificaram para um caso particular que sob tensão a 

morfologia triangular da auto-acomodação consistente de três variantes 2’(-), 1(-) e 1’(+) 

coalesce para formar a mais favorável variante 2’(-) pelo movimento das fronteiras entre as 

variantes, como mostra a Fig. 2.44. A variante mais favorável obtida pela reorientação da 

martensite formada pela martensite auto-acomodada é a mesma variante de quanto esta é 

formada por tensão induzida. Ao observarem a microestrutura durante aquecimento depois da 

descarga, a TI deu-se da martensite para fase-R pelo movimento da interface entre estas fases, 

resultando na maior parte da recuperação de forma quando a temperatura Af é atingida. 

Prosseguindo o aquecimento, a fase-R transforma-se em B2 de forma a completar a 

recuperação da forma quando a temperatura de fim da transformação é atingida. 

 

 
Fig. 2.44 – Modelo para coalescência de variante sob aplicação da carga a partir da 

(a) morfologia triangular da auto-acomodação. (b-d) Processo de coalescência da variante 
2’(-) [136]. 

 

P. Šittner et al. [137] ao estudarem por difracção de neutrões uma liga de Ni-Ti no 

estado martensítico que tinha sido previamente recozida a 1173 K por 1 h, observaram que 

existe um intervalo estreito de temperatura um pouco acima de Af no qual ocorre a 

deformação recuperável pseudoelástica, devido à transformação martensítica induzida por 

tensão. Os autores verificaram que as intensidades dos picos de difracção diferem para 

martensite termicamente induzida (auto-acomodação) e para as martensites induzidas por 

tensão no caso de esforços de compressão e tracção, como mostra a Fig. 2.45. A razão para a 
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assimetria tracção/compressão na selecção das variante de B19’ está na cristalografia da 

transformação martensítica. As estruturas cristalinas da austenite e da martensite no NiTi com 

transformação B2→B19’ estão relacionadas, como mostra a correspondência cristalográfica 

listada na Tab. 2.5. A estrutura monoclínica de baixa simetria da martensite é criada por uma 

extensão perpendicular à direcção [001]B19’ e uma contracção perpendicular às direcções 

[011]B19’ e [100]B19’. A escolha da variante de B19’ seleccionada, entretanto, depende da 

orientação do eixo da carga e do sentido da carga aplicada relativamente à estrutura 

austenítica de alta simetria. 

 

 
Fig. 2.45 – Difracção de Neutrões da martensite na geometria axial: (meio) martensite 

termicamente induzida a 200 K, e martensite induzida por tensão (abaixo – T) a 295 K e 
σ=300 MPa e (acima – C) a 300 K e σ=-600 MPa [137]. 

 

P. Šittner et al. [137] constataram por difracção de neutrões que o pico (111)B2, de uma 

amostra austenítica de Ni-Ti a 333 K, com o aumento da tensão compressiva, se desvia para 

distâncias interplanares menores. A intensidade do pico (111)B2 diminui quando se inicia a 

transformação martensítica induzida por tensão e um novo pico aparece, sendo este último o 

pico (102)B19’. O plano (102)B19’ é um dos planos da martensite correspondente ao plano 

{111}B2 e a intensidade é devida aos grãos com orientação correspondente à de uma textura 

de fibra <111>. Quando a carga é removida ocorre a transformação inversa, mas, no final, a 
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forma do pico (111)B2 após a descarga é mais alargado quando comparado com o da amostra 

“virgem” e a distância interplanar é alterada para valores mais altos, o que é indício de que 

permanece uma tensão residual de tracção nos grãos com orientação <111>. 

A partir de observações experimentais de P. Lukáš et al. [53], verificou-se que o 

alargamento nos picos (210)B2, (111)B2, (110)B2 e (100)B2 é devido ao aparecimento da fase-R; 

ou seja, a forma estreita dos picos da fase B2 pode ser facilmente restaurada pelo aquecimento 

acima de 373 K e durante o arrefecimento até 295 K surgem na sua vizinhança picos da 

fase-R (Fig. 2.46). Esta situação decorre do facto de a transformação B2→R poder ser vista 

como uma distorção romboédrica da simetria cúbica, conforme já foi acima explicado (secção 

2.3.2 – Estruturas Cristalinas e Transformações de Fases). 

 

 
Fig. 2.46 – (a) Variação da distância interplanar dos planos (111)B2 da austenite, (003)R e 

(4 2 1)R da fase-R com o decréscimo da temperatura. (b) Evolução das principais reflexões da 
austenite durante a transformação B2→R no arrefecimento [53]. 
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Os picos de DRX da fase-R presentes nas ligas de Ni-Ti são apresentados na Fig. 2.16c 

da secção 2.3.2 (Estruturas Cristalinas e Transformações de Fases) deste capítulo. 

 

2.4.3   Possíveis Componentes de Textura nas Ligas de Ni-Ti 
 

Muitas das ligas com memória de forma incluindo a Ni-Ti têm uma estrutura do tipo 

cúbica de corpo centrado (ccc) na fase austenítica [138]. A Tab. 2.7 [139-141] apresenta as 

texturas mais frequentes nas estruturas do tipo ccc. Apesar da textura de Fibra-α II não ser das 

mais típicas das estruturas do tipo ccc, é observada nas ligas com memória de 

forma [125,142]. 

 

Tab. 2.7 – Algumas texturas de fibra observadas em metais e ligas ccc [139]. 
Textura de Fibra Eixo da Fibra Componentes relevantes associadas à textura de fibra 

Fibra-α I <110>||DL {001}<110>-{112}<110>-{111}<110> 
Fibra-α II <110>||DL {111}<110>-{110}<110> 

Fibra-γ <111>||DN {111}<110>-{111}<112> 
Fibra-η <100>||DL {001}<100>-{011}<100> 
 

A textura da fase-mãe e produto pode ser analisada a partir de figuras de pólo. Algumas 

das variantes podem ter a mesma contribuição nas figuras de pólos de acordo com a simetria 

do retículo monoclínico e da simetria da chapa, como é o caso, por exemplo, das variantes 5 e 

5’ a partir da textura (110)[110]B2, Tab. 2.8. Estas variantes pertence à mesma componente de 

textura. 

 

Tab. 2.8 – Correspondência calculada entre a textura da “fase-mãe” (B2) e a textura da 
martensite (B19’) usando a notação da variante correspondente de Miyazaki [125]. 

Variante (110)[1 1 0]B2 (111)[1 1 0]B2 Variante (110)[1 1 0]B2 (111)[1 1 0]B2 
1 (11 1 )[2 1 1]B19’ ( 21 0)[2 1 1]B19’ 1’ ( 111 )[ 2 11]B19’ ( 21 0)[ 2 11]B19’ 
2 (1 11 )[211]B19’ (10 2 )[211]B19’ 2’ ( 1 1 1 )[ 12 1]B19’ ( 1 0 2 )[ 12 1]B19’ 
3 (111)[ 2 11]B19’ (120) [ 2 11]B19’ 3’ ( 11 1)[2 1 1]B19’ ( 21 1)[2 1 1]B19’ 
4 (11 1 )[ 2 1 1 ]B19’ (10 2 )[ 2 1 1 ]B19’ 4’ ( 111 )[2 11 ]B19’ ( 1 0 2 )[1 11 ]B19’ 
5 (020)[00 2 ]B19’ (120)[00 2 ]B19’ 5’ (0 2 0)[00 2 ]B19’ ( 21 0)[00 2 ]B19’ 
6 (00 2 )[0 2 0]B19’ (10 2 )[0 2 0]B19’ 6’ (00 2 )[020]B19’ ( 1 0 2 )[020]B19’ 

 

A Fig. 2.47 [143] apresenta uma previsão da deformação recuperável das ligas de Ni-Ti 

para as diferentes texturas listadas na Tab. 2.7. A textura de fibra-α I exibe dois picos 
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segundo a DL e a DT da chapa laminada como mostra a Fig. 2.47a. Esta textura é desejável 

para aplicações uniaxiais somente se for fácil extrair boas amostras a partir de uma chapa 

laminada. Por outro lado, a textura de Fibra-γ é preferível se for desejável uma deformação 

recuperável aproximadamente igual em todas as direcções do plano de laminagem da chapa. 

 

 
Fig. 2.47 – Extensão uniaxial recuperável prevista no Ni-Ti para várias texturas de 

laminagem [143]. 
 

P. Šittner et al. [144] elaboraram um modelo micromecânico da deformação homogénea 

de um agregado policristalino de Ni-Ti com base no modelo de micromecânico de policristais 

de ligas com memória de forma de V. Novák et al. [145], que toma como base a resposta de 

cada cristal com uma determinada orientação a uma determinada tensão externa aplicada 

(esforços de tracção ou compressão) a uma determinada temperatura. Verificaram nos 

resultados que cada cristal com uma dada orientação que compõe o policristal irá deforma-se 
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diferentemente de acordo com a tensão externa aplicada (nos casos de tracção e compressão). 

Esse comportamento irá implicar na textura final do material, como mostra a Fig. 2.48. 

 

 
Fig. 2.48 – Resultados do simulação do modelo micromecânico de teste pseudoelástico de 

tracção/compressão de policristal de Ni-Ti [144]. 
 

Uma das primeiras investigações em textura de Ni-Ti foi realizada por 

R.G. de Lange et al. em 1968 [6], onde determinaram as figuras de pólos no estado 

martensítico para 6 posições de difracção em uma chapa de 55,1Ni-44,9Ti (%peso) laminada 

a quente a 750ºC e recozida a 750ºC. Com o objectivo de determinar a diferença da textura 

sob tensão e compressão, metade das chapas foram mantidas planas e as restantes foram 

inseridas num tubo cilíndrico. Estes dois conjuntos de amostras foram depois sujeitos ao 

recozimento a 750ºC por 1 h. Naquela ocasião não foi possível analisar as figuras de pólos, 

devido a não serem ainda conhecidos os parâmetros de rede da martensite. Segundo 

observações de L. Zhao [125], as figuras de pólos determinadas por R.F. de Lange et al. [6], 

para o lado sob compressão são representativas de uma textura (120)[1 1 0]B19’; do lado sob 

tracção, a direcção cristalográfica da maioria dos grãos sofreu uma rotação de cerca de 75º; 

isto é, a textura do lado sob tracção era (120)[ 2 13]B19’. Foi determinada a textura da fase de 

alta temperatura (B2) tendo-se verificado que esta era (111)[1 1 0]B2; as texturas em ambos os 

lados (sob compressão e sob tracção) das chapas flectidas foram originadas a partir de 

{111}[110]B2. 

S.W. Robertson et al. [146] estudaram a textura um tubo e uma chapa, ambos 
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superelásticos, da liga 50,8%at.Ni-49,2%at.Ti com memória de forma, com o objectivo de 

observar os efeitos do processamento na textura. As formas de processamento em análise 

foram: (i) extrusão versus laminagem ambos com alívio de tensões a 485ºC por 5 min seguido 

de têmpera em água com gelo; e (ii) posterior recozimento sob vácuo a 850ºC por 30 min 

seguido de arrefecimento lento a 10ºC/min no forno. Verificaram que os processamentos 

mecânicos e térmicos influenciaram significativamente a textura. O tubo na condição 

extrudada tem uma orientação preferencial de {110}<223> representando 26% em volume 

das componentes; enquanto o recozimento posterior do tubo modifica a textura para 

{111}<123> representando 20% em volume das componentes. Por outro lado, a chapa na 

condição como laminadas têm uma orientação preferencial de {111}<112> representando 

15% em volume das componentes; enquanto o recozimento posterior da chapa modifica a 

textura para {435}<312> representando 45% em volume das componentes. 

H. Inoue et al. [36] desenvolveram um novo processo de enformação para produzir ligas 

de Ni-Ti com memória de forma a partir de chapas de titânio e  de níquel, o “roll-bonding”. 

Este processo consiste em sucessivas etapas de laminagem a frio para promover o 

caldeamento das superfície entre as chapas de titânio e de níquel, intercaladas por etapas de 

recozimento (a 873 K por 600 s em atmosfera de árgon) para formar uma fase intermetálica 

de Ni-Ti por difusão. O produto final foi uma chapa com lâminas de Ni, Ni-Ti e Ti 

intercaladas por produtos intermetálicos, como Ti2Ni e Ni3Ti. A chapa de Ni-Ti obtida por 

este processo apresenta uma textura próxima de <111>||DN, bem como {223}<110> na fase 

austenítica B2. A deformação recuperável associada com à TM do Ni-Ti apresenta um 

carácter razoavelmente isótropo no plano da chapa devido ao facto de a textura {223}<110> 

ser muito próxima da {111}<uvw>, a qual tem um carácter isótropo. 

Y. Liu et al. [147] estudaram a textura de uma chapa laminada de Ni-Ti (composição 

próxima da equiatómica) após 30% de deformação a frio e aquecida a temperaturas 500 e 

600ºC por 30 min seguida têmpera em água. O objectivo foi o de determinar à Tamb a textura 

pelas figuras de pólos (110)B2 e (002)B19’ para a amostra laminada a frio e com tratamento 

térmico. A textura austenítica para ambas as condições (laminada a frio e com tratamento 

térmico) foi {110}<1 1 0>B2. Foram confirmadas, por meio da figura de pólos (002)B19’ e 

observações de TEM nas amostras laminada a frio e de 600ºC, as correspondências 

cristalográficas entre a “fase-mãe” austenite e a fase produto martensite, ou seja, as 
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componentes de textura (001)[010]B19’, (010)[001]B19’, (11 1 )[2 1 1]B19’ e (111)[ 2 11]B19’ da 

martensite que podem ser originadas a partir de um monocristal austenítico com orientação 

{110}<1 1 0>B2. Nestes casos, as texturas da austenite e da martensite de laminagem a frio e 

seguida de tratamento não tiveram uma influência significativa devido ao tratamento térmico. 

Com base em nossos resultados publicados, A.S. Paula et al. [148,149], no estudo da 

textura no campo austenítico por DRX in-situ em uma chapa de Ni-51%atTi, pudemos 

observar que ocorrem mudanças da textura quando sujeita a aquecimento até 800ºC em 

diferentes condições termomecânicas de processamento. Verificamos que altas temperaturas 

de recozimento desenvolvem componentes de textura {110}<110>B2. Além disso, elevadas 

taxas de deformação a frio aumentam o reforço destas componentes {110}<110>B2 

desenvolvidas durante o processo de recristalização da liga. Observamos que acima de 600ºC 

existe uma tendência para o crescimento anómalo de grão, além do crescimento dos 

precipitados de Ti2Ni já existente na chapa como recebida. 
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Capítulo 3    MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 
 
 

Neste capítulo é feita a apresentação das características das ligas utilizadas neste estudo 

e dos tratamentos térmicos e termomecânicos efectuados. O material que foi objecto de uma 

maior atenção foi uma liga de Ni-Ti ligeiramente enriquecida em Ti relativamente à 

composição equiatómica. De modo a poder melhor compreender as relações entre estrutura e 

propriedades, este estudo foi complementado com a análise de duas outras ligas de Ni-Ti: uma 

muito próxima da composição equiatómica e outra ligeiramente enriquecida em Ni. Os 

tratamentos térmicos e termomecânicos foram realizados com o intuito de permitir analisar o 

efeito das condições de processamento sobre as temperaturas de transformação directa e 

inversa, bem como a caracterização do comportamento mecânico e a análise dos fenómenos 

de recuperação e recristalização das ligas de Ni-Ti. 

De modo a poder analisar os mecanismos presentes nas transformações de fases e 

fenómenos citados acima, foram utilizadas várias técnicas de caracterização estrutural 

(Difracção de Raios-X – DRX, Microscopia Óptica – MO e Electrónica de Varrimento – 

SEM), física (Calorimetria Diferencial de Varrimento – DSC, Resistividade Eléctrica – RE e 

Dilatometria – DT) e mecânica (Microdureza e Ultra-microdureza Vickers – HV e Tracção). 
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3.1   MATERIAL 
 

O material em estudo é uma liga metálica binária constituída por Níquel (Ni) e Titânio 

(Ti), rica em Ti (49,0%at.Ni–51,0%at.Ti, segundo análise de SEM/EDS) com a designação 

comercial de “Liga H”, que apresenta características de memória de forma acima da 

temperatura ambiente (Tamb). Com o objectivo de relacionar as propriedades com a estrutura e 

responder a questões que se prendem com a transformação martensítica, foram estudadas em 

situações pontuais duas outras ligas binárias de Ni-Ti: (i) composição equiatómica (Liga M) 

que apresenta característica de memória de forma à Tamb e (ii) rica em Níquel (Liga S) com 

características superelásticas à Tamb. 

As ligas de Ni-Ti com EMF e SE foram fornecidas pela empresa Memory-Metalle 

GmbH, situada na Alemanha (www.memory-metalle.de). Segundo informações cedidas pelo 

fornecedor, as ligas de Ni-Ti são fundidas num forno de indução sob vácuo e atmosfera de 

árgon, usando cadinhos de grafite compactada. Um resumo das principais características das 

ligas em estudo é apresentado na Tab. 3.1. 

 

Tab. 3.1 – Características das ligas em estudo, segundo fornecedor. 
Liga Geometria Composição Características Gerais 

H Chapa (2,00 mm) 
Arame (0,80 mm) 

 

49,4 a 
49,6%at.Ni 

(Rica em Ti) 

Chapa e arame recozidos sob tensão*, sendo a superfície do arame 
oxidada. Liga usada principalmente em aplicações de actuadores a 
temperaturas superiores às das ligas M e S, onde uma corrente 
eléctrica (ou água fervente) pode ser utilizada como energia de 
actuação. 

M Arame (3,10 mm) 
 

50,0 a 
49,8%at.Ni 

(Equiatómica) 

Arame recozido sob tensão* e superfície oxidada. Esta liga é usada 
em aplicações, onde é requerida fase-R ou martensite à Tamb em 
função da condição estrutural e da temperatura final de 
arrefecimento. 

S Chapa (1,00 mm) 50,8%at.Ni 
(Rica em Ni) 

Recozida sob tensão*. Esta liga é largamente usada em instrumentos 
médicos e implantes, onde é requerida a superelasticidade. 

* Segundo o fornecedor, trata-se de um recozimento (próximo a 500ºC) para manter a forma plana do material, 
realizado por um certo período de tempo e sob uma carga de tracção definida.  

 

As Ligas H, M e S como recebidas foram caracterizadas pelas diferentes técnicas 

listadas na Tab. 3.2, com o objectivo de observar e analisar características de origem: 

microestrutural (MO e SEM), estrutural (DRX de rotina à Tamb e textura à Tamb e acima Af), 

mecânica à Tamb (microdureza e ultra-microdureza Vickers, e tracção até à ruptura) e das suas 

características de transformação (DSC, RE e DT com ciclo simples, e DRX in-situ com ciclo 
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térmico entre Tamb e Af no ESRF). 

 

Tab. 3.2 – Técnicas de caracterização empregues nas ligas em estudo (como recebida). 
Técnicas de Caracterização 

DRX  
 

Liga/ 
Geometria 

 
MO 

 
SEM Rotina Textura ESRF 

Micro-
dureza 
Vickers 

Ultra-micro- 
dureza 
Vickers 

 
Tracção 

 
DSC 

 
RE 

 
DT 

H/Chapa X X X X X X X X X X X 
H/Arame X X X - - - - X X X - 
M/Arame X X X - - - - X X X X 
S/Chapa X X X X - X - X X X - 

X: executado; -: não executado. 
 

As amostras na condição como recebida são designadas por “CR”. De acordo com a 

geometria, o tipo de liga e as características de processamento do material em estudo (CR) foi 

concebida uma estrutura para designação dessas amostras, como mostra a Fig. 3.1.  

 

 
Fig. 3.1 – Designação das amostras na condição como recebida. 
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3.2   PROCESSAMENTO DO MATERIAL 
 

3.2.1   Corte 
 

A singularidade do comportamento termomecânico das ligas Ni-Ti faz com que seja 

necessário tomar cuidados muito especiais na etapa de corte. As amostras das chapas e arames 

(diâmetro ou espessura superior a 1,00 mm) foram cortadas sob refrigeração com água 

abundante nas seguintes máquinas de corte: 

- Labotom (Fig. 3.2a): disco de carboneto de silício. Amostras de grande dimensão. 

- Accutom (Fig. 3.2b): disco de diamante. Amostras de pequena dimensão (< 1 cm2). 

 

 
Fig. 3.2 – Máquinas de corte. (a) Labotom. (b) Accutom. 

 

Após o corte, as amostras foram decapadas por imersão em solução ácida por 20 min 

(10% vol. HF, 45% vol. HNO3 e 45% vol. H2O) com o objectivo de remover a camada 

afectada pelo corte e o filme de óxido (do material como recebido ou proveniente dos 

tratamentos térmicos realizados no âmbito do presente trabalho). 

 

3.2.2   Tratamentos Térmicos 
 

Os tratamentos térmicos foram efectuados variando diferentes parâmetros: velocidades 
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de aquecimento e arrefecimento, temperatura e tempo de manutenção e atmosfera do forno 

(ao ar e sob vácuo secundário). Este conjunto de ensaios teve como objectivo verificar qual a 

influência das condições de tratamento sobre as características de transformação da liga de 

Ni-Ti rica em Ti, Liga H. Dessa forma, puderam ser definidas as melhores condições térmicas 

a serem utilizadas nos processamentos termomecânicos de marforming e ausforming da Liga 

H. 

Os tratamentos térmicos da Liga M foram efectuados com o objectivo de obter 

características de transformação similares às da Liga H, para realização de ensaios de 

dilatometria nos arames da liga M que possam ser confrontados com os resultados obtidos 

para as chapas da Liga H (a reduzida espessura da chapa de Liga H não permitia a preparação 

de amostras para os ensaios de dilatometria). 

Os tratamentos térmicos ao ar foram realizados em um forno vertical com tampas de 

material refractário removíveis nas duas extremidades. As amostras foram suspensas por meio 

de um fio metálico no interior do tubo cerâmico e posicionadas no centro da zona quente do 

forno, como mostra a Fig. 3.3. As amostras foram introduzidas após a estabilização do forno à 

temperatura de tratamento, tendo permanecido durante o tempo de manutenção indicado para 

cada ensaio; em seguida, foram temperadas em água à Tamb. 

 

 
Fig. 3.3 – Forno vertical para tratamento térmico ao ar e subsequente têmpera em água. 
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Os tratamentos térmicos sob vácuo foram realizados em um forno de grafite (Thermal 

Technology Inc., modelo 1000-4560-FP20), com modificações como mostra a Fig. 3.4a. A 

modificação do forno deu-se pela introdução de um tubo cerâmico para que os tratamentos 

térmicos se processassem em vácuo secundário por intermédio de uma bomba rotatória e uma 

bomba difusora, visto que o forno original possui um revestimento interno de lã de grafite 

sendo somente possível atingir vácuo primário (maiores detalhes na dissertação de mestrado 

de J.P.H.G. Canejo [150]). As amostras foram colocadas no interior do tubo cerâmico e 

suspensas por um fio de termopar a partir de um arame de cobre (Fig. 3.4b) de modo a 

ficarem posicionadas à altura da zona quente do forno (Fig. 3.4a); a fusão do arame de cobre, 

fazendo passar por ele uma corrente eléctrica suficientemente elevada, no meio do ciclo do 

tratamento térmico ou no fim, faz com que a amostra caia por acção da gravidade para o 

fundo do tubo cerâmico, sobre uma tampa metálica que se encontra à Tamb, impondo-lhe um 

arrefecimento relativamente rápido. No presente trabalho optou-se por fundir o fio de cobre 

ao fim do ciclo térmico, dessa forma a amostra foi arrefecida dentro do forno até à Tamb, 

seguindo a velocidade de arrefecimento programada de 3ºC/min até 250ºC. 

Os esquemas dos tratamentos térmicos ao ar ou sob vácuo realizados nas amostras de 

chapa da Liga H e arames das Liga H e M são apresentados na Fig. 3.5. 

As amostras das ligas H e M, após tratamento térmico, foram caracterizadas pelas 

técnicas apresentadas na Tab. 3.3 com o intuito de observar e analisar as mudanças nas 

características de origem: microestrutural (MO e SEM), estrutural (DRX de rotina à Tamb e 

in-situ com ciclo térmico entre Tamb e Af, e textura à Tamb e acima Af), mecânica à Tamb 

(microdureza e ultra-microdureza Vickers, e tracção até à ruptura) e de suas sequências e 

temperaturas das transformações directa e inversa (DSC, RE e DT com ciclo simples, e DRX 

in-situ com ciclo térmico entre Tamb e Af no ESRF). As caracterizações por DSC foram 

empregues em todas as amostras das Liga H e M tratadas termicamente, de forma a 

seleccionar as condições de interesse a serem observadas pelas outras técnicas de 

caracterização de acordo com a especificidade e geometria adequada para cada análise e 

respectivo equipamento. 

A Fig. 3.6 apresenta um esquema para designação das amostras de chapa e arame da 

Liga H e arame da Liga M após tratamentos térmicos ao ar (TTA) ou sob vácuo (TTV). 
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Fig. 3.4 – Forno vertical para tratamentos térmicos sob vácuo (10-4 mbar). (a) Partes dos 

sistema. (b) Detalhe do porta-amostra e sistema de queda da amostra. 
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Fig. 3.5 – Esquema dos tratamentos térmicos realizados: (a) ao ar (TTA) - Liga H, (b) sob 

vácuo (TTV) - Liga H e (c) ao ar (TTA) - Liga M. 
 

Tab. 3.3 – Técnicas de caracterização empregues nas ligas em estudo submetidas a diferentes 
tratamentos térmicos ao ar (TTA) ou sob vácuo (TTV). 

Técnicas de Caracterização 
DRX  

 
Liga/ 

Geometria/ 
Tratamento 

 
MO 

 
SEM Rotina Textura ESRF

Micro-
dureza 
Vickers

Ultra-micro-
dureza 
Vickers 

 
Tracção 

 
DSC 

 
RE

 
DT 

H/Chapa/TTA - O O O O O O O X O O 
H/Chapa/TTV - O O O - O - O X O - 
H/Arame/TTA - - - - - - - - X O - 
H/Chapa/TTV - - - - - - - - X O - 
M/Arame/TTA - O X - - - - O X O O 
S/Chapa/TTA - - - - - - - - - - - 
S/Chapa/TTV - - - - - - - - - - - 

X: executado em todas as condições; O: executado em condições seleccionadas; -: não executado. 
Nota: as ligas M e S foram estudadas num âmbito mais restrito, tendo unicamente em vista a comparação de 

certos estados estruturais com a liga H (ver secções 3.2.3.1 e 3.2.3.2) 
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Fig. 3.6 – Designação das amostras com tratamento térmico ao ar ou sob vácuo. 

 

3.2.3   Tratamentos Termomecânicos 
 

As amostras de chapa da Liga H foram sujeitas a uma série de processamentos 

termomecânicos, os quais compreenderam a conjunção de tratamentos térmicos ao ar ou sob 

vácuo seguidos e/ou precedidos por laminagem a frio (marforming). Um outro conjunto de 

amostras foi sujeito a laminagem a quente (ausforming). 

 

3.2.3.1   Marforming (Etapa Única e Múltiplas) 
 

A chapa da Liga H foi submetida a diferentes tratamentos termomecânicos, onde se 

conjugaram tratamentos térmicos ao ar ou em vácuo com laminagem a frio (marforming), 

com o intuito de observar o comportamento da martensite completamente recristalizada (pelo 

tratamento térmico prévio) quando posteriormente sujeita à deformação a frio e ao tratamento 

térmico.  

Todas as etapas de laminagem a frio foram executadas no laminador apresentado na 

Fig. 3.7, mantendo sempre as amostras no sentido de laminagem da chapa como recebida. O 

motor tem uma potência de 1,5 CV. Os cilindros têm 72,25 mm de diâmetro e a sua 

velocidade de rotação em vazio é de aproximadamente 5x10-2 m/s (~13 rpm). As reduções de 

espessura da chapa foram obtidas a partir de múltiplas passagens pelo laminador, onde cada 

uma correspondeu a um quarto de volta (percurso de 90º) no sentido anti-horário do manípulo 
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do laminador para decréscimo da abertura entre os cilindros resultando na redução por 

passagem de aproximadamente 0,05 mm na espessura da chapa martensítica. A velocidade de 

laminagem foi inferior a 5x10-2 m/s, dependendo da redução imposta entre cada passagem 

pelo laminador. 

 

 
Fig. 3.7 – Laminador utilizado para laminagem a frio nas etapas de marforming. 
 

Os tratamentos termomecânicos com etapas de marforming estão divididos em três 

tipos, sendo designados por ATTM1LF, ATTMnLF e VTTMnLF.  

O ATTM1LF consiste em três etapas (Fig. 3.8): 

− um tratamento térmico prévio ao ar com introdução no forno à temperatura de 

500ºC, manutenção por 30 min e têmpera em água, 

− uma etapa de marforming (laminagem a frio com 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30 ou 40% de 

redução da espessura), 

−  tratamento térmico posterior ao ar com introdução no forno à temperatura de 

tratamento (400, 450, 500, 600, 700 ou 800ºC) manutenção por 30 min, seguida de 

têmpera em água. 

A selecção da temperatura de 500ºC e manutenção por 30 min para o tratamento 

térmico prévio foi por ser a temperatura mínima onde se evidenciam a TD e a TI em uma 

etapa (B2↔B19’) por DSC e RE, devido à completa recristalização da Liga H no estado 
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como recebido. A introdução no forno à temperatura de manutenção e têmpera em água foram 

seleccionadas para o ATTM1LF devido ao facto de o tempo curto de processamento ao ar não 

causar excessiva oxidação. Partiu-se do pressuposto que diferentes velocidades de 

aquecimento e arrefecimento não causam alterações significativas nas sequências de 

transformação nem nas temperaturas da TD e da TI para uma mesma temperatura e tempo de 

manutenção. O intervalo entre 400 e 800ºC para os tratamentos térmicos posteriores foi 

escolhido por estas temperaturas cobrirem a gama que vai da temperatura mínima que 

promove completo retorno do EMF até às temperaturas em que se tornam relevantes os 

fenómenos de precipitação (com garantia da integridade do núcleo da amostra quanto à 

oxidação superficial). 

Os objectivos do ATTM1LF foram: (i) observar as mudanças na estrutura martensítica 

completamente recristalizada quando sujeita a diferentes taxas de deformação a frio sem e 

com tratamento térmico posterior, e (ii) definir os parâmetros de processamento para os 

tratamentos termomecânicos ATTMnLF e VTTMnLF. De forma a cumprir os objectivos, as 

amostras do ATTM1LF a partir da etapa de marforming foram submetidas às caracterizações 

listadas na Tab. 3.4 com o intuito de observar: 

− as mudanças ocorridas na estrutura da martensite deformada a frio, como o 

encruamento (microdureza HV à Tamb), mudanças nas sequências e temperaturas da 

TD e da TI (DSC com ciclo simples e Tmáx = 200ºC), recristalização somente para a 

amostra acima de 20% de redução de espessura (DSC com dois ciclos térmicos, 

primeiro com Tmáx de 500ºC e segundo entre -30 e 200ºC / DRX in-situ a alta 

temperatura no ESRF e Tmáx = 800ºC) e mudanças estruturais na martensite (DRX 

de rotina e textura à Tamb e a 180ºC). 

− as mudanças ocorridas devido ao tratamento térmico posterior na martensite 

deformada a frio: mudanças nas propriedades mecânicas da martensite 

parcial/completamente recristalizada (microdureza Vickers à Tamb), mudanças nas 

sequências e temperaturas da TD e da TI (DSC com ciclo simples), mudanças 

estruturais (DRX rotina). 
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Fig. 3.8 – Tratamento termomecânico ATTM1LF com tratamento térmico prévio ao ar e uma 

etapa de marforming para chapa da Liga H. 
 

Tab. 3.4 – Técnicas de caracterização empregues nas amostras do ATTM1LF. 
Técnicas de Caracterização 

DRX  
Etapa do 

Tratamento 
Termo-

mecânico 

 
MO 

 
SEM Rotina Textura ESRF 

Micro-
dureza 
Vickers

Ultra-micro-
dureza 
Vickers 

 
Tracção 

 
DSC 

 
RE 

 
DT 

TTA prévio - X X X X X X X X X - 
Passe1 LF02, 
04, 06, 08, 10, 
20, 30 ou 40 

- - X X O X - - X - - 

TTA posterior - - X - - X - - X - - 
X: executado em todas as condições; O: executado em condições seleccionadas; -: não executado. 
 

O ATTMnLF consiste em nove etapas: (i) um tratamento térmico prévio ao ar similar ao 

empregue no ATTM1LF, (ii) seguido por quatro etapas de marforming (30% de redução na 

laminagem a frio), (iii) intercaladas por três tratamentos térmicos ao ar (similares ao prévio), e 

(iv) um tratamento térmico ao ar final a diferentes temperaturas de manutenção, como mostra 

a Fig. 3.9. O VTTMnLF (Fig. 3.10) é similar ao ATTMnLF, excepto pelo facto de o 

tratamento térmico prévio ser sob vácuo com temperatura de manutenção de 800ºC por 

300 min e velocidades de aquecimento e arrefecimento de 3ºC/min. 
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Fig. 3.9 – Tratamento termomecânico ATTMnLF com tratamento térmico prévio ao ar e 

múltiplas etapas de marforming para chapa da Liga H. 
 

 
Fig. 3.10 – Tratamento termomecânico VTTMnLF com tratamento térmico prévio sob vácuo 

e múltiplas etapas de marforming para chapa da Liga H. 
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Pelos mesmos motivos descritos para o ATTM1LF, a temperatura de manutenção de 

500ºC foi definida como temperatura de tratamento térmico prévio do ATTMnLF e dos três 

tratamentos intermédios dos ATTMnLF e VTTMnLF. O tratamento a 800ºC por 300 min e 

3ºC/min de velocidades de aquecimento e arrefecimento sob vácuo foi escolhido para o 

tratamento térmico prévio do VTTMnLF por ser a mais alta temperatura em estudo com a 

qual (i) se promoveram modificações na sequência de transformação e temperaturas da TD e 

da TI observadas por DSC e DT, e (ii) se reduz a densidade de deslocações juntamente com o 

crescimento de grão austenítico e precipitação/crescimento do Ti2Ni. A taxa de 30% de 

redução da espessura nas etapas de marforming foi escolhida por promover completa perda do 

EMF e não causar início de fissuras na superfície da amostra durante laminagem a frio. 

Finalmente, as temperaturas de 400, 450, 500 e 600ºC foram escolhidas para o tratamento 

térmico final dos ATTMnLF e VTTMnLF por serem aquelas que no ATTM1LF impuseram 

maiores mudanças estruturais, das sequências e temperaturas das transformações directa e 

inversa na estrutura martensítica deformada em múltiplas etapas em diversos graus de 

recristalização. Além disso, a temperatura de 600ºC é a temperatura máxima para tratamento 

térmico ao ar com formação de filme de oxidação de fácil remoção por polimento químico 

sem causar grandes perdas de massa e mudanças na rugosidade da superfície detectáveis a 

olho nu. 

Os objectivos dos ATTMnLF e VTTMnLF foram de observar as mudanças na estrutura 

martensítica, bem como na TD e na TI, pelas diversas etapas de processamento, a partir do 

estado completamente recristalizado à temperatura mais baixa (500ºC) e duração mais curta 

(30 min) ou à temperatura mais alta (800ºC) e maior duração (300 min). De forma a cumprir 

os objectivos dos ATTMnLF e VTTMnLF, as amostras a partir da primeira etapa de 

marforming foram submetidas às caracterizações listadas na Tab. 3.5 com o intuito de 

observar: 

− as mudanças ocorridas na estrutura da martensite deformada a frio: recristalização 

(DSC com dois ciclos térmicos, primeiro com Tmáx de 500ºC e segundo entre -30 e 

200ºC) e mudanças estruturais na martensite (DRX de rotina). 

− as mudanças ocorridas devido aos tratamentos térmicos intermédios posteriores na 

martensite deformada a frio: mudanças nas propriedades mecânicas da martensite 

parcial/completamente recristalizada (microdureza Vickers à Tamb), mudanças nas 
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sequências e temperaturas da TD e da TI (DSC com ciclo simples), mudanças 

estruturais (DRX rotina à Tamb). 

− as mudanças ocorridas devido às diferentes temperaturas no tratamento térmico final 

na martensite deformada a frio: mudanças nas propriedades mecânicas da martensite 

parcial/completamente recristalizada (microdureza Vickers à Tamb), estabilidade e 

mudanças nas sequências e temperaturas da TD e da TI (DSC e RE com simples 

e/ou múltiplos), mudanças estruturais (DRX rotina e com ciclo térmico entre Tamb e 

Af, e textura à Tamb e acima de Af) e comportamento mecânico (somente TTA a 

500ºC) em tracção até à ruptura à Tamb com observação da superfície de fractura por 

SEM. 

 

Tab. 3.5 – Técnicas de caracterização empregues nas amostras do ATTMnLF e VTTMnLF. 
Técnicas de Caracterização 

DRX  
Etapa do 

Tratamento 
Termo-

mecânico 

 
MO

 
SEM Rotina Textura ESRF

Micro-
dureza 
Vickers

Ultra-micro-
dureza 
Vickers 

 
Tracção 

 
DSC 

 
RE

 
DT

TTA prévio - X X X X X X X X X - 
TTV prévio - X X X - X - X X X - 
Passe1 LF30 - - X O - - - - X - - 

1º TTA posterior - - X - - X - - X - - 
Passe2 LF30 - - X - - - - - X - - 

2º TTA posterior - - X - - X - - X - - 
Passe3 LF30 - - X - - - - - X - - 

3º TTA posterior - - X - - X - - X - - 
Passe4 LF30 - - X - - - - - X - - 

4º TTA posterior - O X X - X - O X X - 
X: executado em todas as condições; O: executado em condições seleccionadas; -: não executado. 
 

Devido a limitações na geometria da chapa após ATTM1LF, ATTMnLF e VTTMnLF, 

arames da Liga M após tracção a partir do estado martensítico (B19’) foram analisados por 

DT em paralelo com a análise de DSC, de modo a observar as mudanças nas temperaturas da 

TD e da TI e os fenómenos de recuperação e recristalização. As condições de processamento 

do arame da Liga M submetido às análises de DT são próximas das dos tratamentos 

termomecânicos da Liga H, sendo descritas em detalhes na secção 3.3.3.3 (Dilatometria de 

Têmpera). 

A Fig. 3.11 apresenta um esquema para designação das amostras de chapa da Liga H 

com tratamentos termomecânicos com uma etapa de marforming (ATTM1LF) e com 

múltiplas etapas de marforming (ATTMnLF e VTTMnLF). 
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Fig. 3.11 – Designação das amostras de chapa da Liga H com tratamentos termomecânicos 

com etapas de marforming. 
 

3.2.3.2   Ausforming 
 

Os tratamentos termomecânicos de ausforming realizados tiveram por objectivo 

observar como o ausforming pode afectar as diferentes propriedades das ligas de Ni-Ti rica 

em Ti (Liga H) e rica em Ni (Liga S). Para tal, as chapas dessas ligas foram utilizadas neste 

processamento para uma condição de máxima redução em uma única etapa de laminagem a 

quente. As amostras foram laminadas no mesmo sentido da laminagem da chapa como 

recebida. 

A Fig. 3.12 mostra os equipamentos utilizados no processamento de ausforming: 

(i) forno e controlador de temperatura do forno para aquecimento das amostras, (ii) laminador 

com cilindros à Tamb e (iii) recipiente contendo água para têmpera. O laminador utilizado é o 

mesmo descrito na secção 3.2.3.1 – Marforming (uma ou múltiplas etapas), do item 3.2.3 

(Tratamentos Termomecânicos). 

O processamento de laminagem a quente (ausforming) foi efectuado com a chapa de 

Ni-Ti entre outras duas folhas de aço inoxidável martensítico de 0,35 mm de espessura cada, 

ou seja um “sanduíche” Aço/Ni-Ti/Aço (Fig. 3.13). Para evitar que ocorresse caldeamento 

entre o aço e Ni-Ti durante o ausforming, as folhas de aço foram previamente aquecidas a alta 

temperatura para promover a formação de uma camada de óxido sobre a sua superfície. Um 

termopar de cromel-alumel foi introduzido entre uma das folhas de aço e a chapa de Ni-Ti 

(Fig. 3.13) para obtenção da curva de aquecimento/arrefecimento (Fig. 3.14) da “sanduíche” 
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no forno e após retirada do forno. 

 

 
Fig. 3.12 – Configuração para processamento termomecânico de ausforming com 

subsequente têmpera em água. 
 

 
Fig. 3.13 – Configuração “sanduíche” Aço/Ni-Ti/Aço para laminagem durante ausforming. 
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Fig. 3.14 – Curva de calibração da temperatura da “sanduíche” Aço/Ni-Ti/Aço sem contacto 

com os cilindros de laminagem. 
 

A abertura entre os cilindros foi de 0,70 mm (2 vezes a espessura da folha de aço inox 

martensítico – Fig. 3.13) e o comprimento das chapas de aço inox martensítico era superior ao 

das chapas de Ni-Ti com o objectivos de garantir a “mordedura” dos cilindros e a laminagem 

com máxima redução nas chapas das Ligas H e S. A velocidade de laminagem durante o 

ausforming foi inferior às obtidas por marforming (< 5x10-2 m/s) devido à grande deformação 

imposta numa única passagem pelo laminador, além do atrito entre as superfícies da chapa e 

dos cilindros e da potência do motor. 

A Fig. 3.15 apresenta o esquema do processamento de ausforming. As amostras de 

chapa das ligas H e S foram submetidas a laminagem a quente, onde o tratamento térmico ao 

ar teve como objectivo aquecer as amostras antes de serem introduzidas entre os cilindros do 

laminador à temperatura almejada do processamento de ausforming (Fig. 3.15). Após serem 

laminadas a quente, estas amostras foram temperadas em água.  
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Fig. 3.15 – Tratamento termomecânico ATTM1LQ de ausforming para Liga H e S. 
 

A Fig. 3.16 apresenta a sequência na qual se deu o tratamento termomecânico de 

ausforming, onde: 

− preparação da “sanduíche” de Aço/Ni-Ti/Aço (Fig. 3.16a-c); 

− fixação de um arame para possibilitar que a “sanduíche” de Aço/Ni-Ti/Aço fique 

suspenso no interior do tubo vertical do forno (Fig. 3.16d); 

− introdução e retirada da amostra do forno (Fig. 3.16e-g); 

− entrada da “sanduíche” de Aço/Ni-Ti/Aço no laminador (Fig. 3.16h); 

− têmpera em água da “sanduíche” de Aço/Ni-Ti/Aço (Fig. 3.16i,j); 

− aspecto final da “sanduíche” e da chapa de Ni-Ti (Fig. 3.16l,m). 
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Fig. 3.16 – Sequência do processamento de ausforming. (a-c) Preparação do “sanduíche” 

Aço/Ni-Ti/Aço. (d) Arame para suspensão da amostra no Forno. (e-g) Introdução, 
fechamento e retirada da amostra do. (h) Introdução da amostra no laminador. (i) Corte do 

arame da amostra. (j) Têmpera em água. (l,m) “Sanduíche” após têmpera em água. 
 

As amostras do ATTM1LQ foram submetidas às caracterizações listadas na Tab. 3.6 

com o intuito de observar como o ausforming afectou a estrutura da martensite (B19’) e 

austenite (B2) deformada a quente no campo austenítico a aproximadamente 500ºC, como: 

− mudanças nas propriedades mecânicas da martensite ou austenite após o ausforming 

(microdureza Vickers à Tamb); 

− mudanças nas sequências e temperaturas das transformações directa e inversa (DSC 

com ciclo simples); 

− mudanças estruturais (DRX rotina e textura à Tamb e acima de Af); 
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− mudanças no comportamento mecânico em tracção à ruptura à Tamb com observação 

da superfície de fractura por SEM. 

 

Tab. 3.6 – Técnicas de caracterização empregues nas amostras do ATTM1LQ. 
Técnicas de Caracterização 

DRX  
 

Liga / Redução na 
Laminagem a 

Quente 

 
MO 

 
SEM Rotina Textura ESRF

Micro-
dureza 
Vickers 

Ultra-micro-
dureza Vickers 

 
Tracção 

 
DSC

 
RE

 
DT

H / 50% - X X X - X - X X X - 
S / 30% - X X X - X - X X X - 

X: executado em todas as condições; -: não executado. 
 

A Fig. 3.17 apresenta um esquema para designação das amostras com tratamentos 

termomecânicos de ausforming, ATTM1LQ.  

 

 
Fig. 3.17 – Designação das amostras com tratamento termomecânico ATTM1LQ de 

ausforming. 
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3.3   TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO 
 

As amostras em estudo foram caracterizadas por meio de diversas técnicas: 

− caracterizações microestruturais por Microscopia Óptica (MO) e Electrónica de 

Varrimento (SEM), 

− caracterizações estruturais por Difracção de Raios-X (DRX), 

− ensaios mecânicos de Microdureza e Ultra-microdureza Vickers (HV) e de Tracção, 

− determinação das temperaturas de transformação de fase por Calorimetria 

Diferencial de Varrimento (DSC), Dilatometria de Têmpera (DT) e Resistividade 

Eléctrica (RE). 

O presente trabalho, está limitado à abordagem da histerese térmica da TD e TI, visto 

que não é feita nenhuma abordagem da histerese mecânica associada à MIT associada às ligas 

de Ni-Ti com SE. 

 

3.3.1   Caracterização Estrutural e Microestrutural 
 

Foram realizadas caracterizações microestruturais para observar à Tamb a morfologia das 

fases presentes, aspectos da superfície de fractura após ensaios de tracção e precipitados 

presentes no material em estudo. Para tal, foram efectuadas observações em Microscopia 

Óptica (MO) e Microscopia Electrónica de Varrimento (SEM). Com o objectivo de 

caracterizar as fases presentes e a textura cristalográfica à Tamb e a altas temperaturas foram 

realizadas caracterizações estruturais por Difracção de Raios-X (DRX). 

 

3.3.1.1   Microscopia Óptica (MO) 
 

A Microscopia Óptica (MO) foi utilizada com o objectivo de observar a morfologia da 

microestrutura das amostras das Ligas H, M e S à Tamb, de forma a determinar quais as fases 

presentes (B19’, fase-R e B2) e a sua morfologia, avaliar o tamanho de grão austenítico e a 

eventual presença de precipitados de TiC, visto que os precipitados ricos em Ti e em Ni 

previstos para as ligas binárias de Ni-Ti são somente observáveis por TEM [13,108]. 
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A preparação das amostras e as respectivas observações foram realizadas nos 

laboratórios do Centro de Investigação de Materiais (CENIMAT) na Faculdade de Ciências 

de Tecnologia (FCT) da Universidade Nova de Lisboa (UNL). 

Com uso de um microscópio óptico e uma câmara digital Olympus (Fig. 3.18) foram 

adquiridas imagens da microestrutura à Tamb do material em estudo na condição como 

recebida, com diversas ampliações (capacidade máxima de 1000x). 

 

 
Fig. 3.18 – Microscópio óptico e câmara digital Olympus para aquisição da imagem e 

monitor para observação da imagem. 
 

As amostras foram lixadas manualmente (PEDEMAX-2 – Fig. 3.19a) com lixas de 

carboneto de silício de 220, 320, 400, 500, 600, 800, 1000 e 1200 mesh de granulometria. Em 

seguida foram polidas por polimento electrolítico (POLECTROL – Fig. 3.19b) em solução de 

92% em vol. de metanol e 8% em vol. de ácido perclórico, 20 V e 40 s. Foram utilizados dois 

tipos de soluções contrastantes com objectivos distintos: 

− com o intuito de observar os grãos presentes foram contrastadas por imersão numa 

solução de 50 ml de glicerina (também conhecida como glicerol) (C3H8O3), 18 ml 
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de ácido acético concentrado (C2H4O2), 20 ml de ácido nítrico concentrado (HNO3) 

e 16 ml de ácido fluorídrico concentrado (HF) durante 15 min. Este contrastante 

ataca os grãos em função das suas orientações cristalográficas, mas não ataca 

preferencialmente os limites de grão. 

− com o objectivo de observar a presença de martensite e a sua morfologia foram 

contrastadas por imersão numa solução de ácido fluorídrico concentrado (HF), ácido 

acético concentrado (C2H4O2) e ácido nítrico concentrado (HNO3) na proporção de 

1:5:5 durante 10 s. Este contrastante ataca os limites entre as agulhas da martensite, 

colocando em evidência o relevo criado à superfície pela transformação directa. 

Para evitar danos nas lentes objectivas do microscópio óptico, antes da observação, as 

amostras contrastadas em solução com HF foram neutralizadas em solução de 100 ml de água 

destilada e 10 g de pentaborato de amónia ((NH4)B5O8) por imersão durante 30 min. 

 

 
Fig. 3.19 – Polidoras: (a) PEDEMAX-2 para polimento mecânico e (b) POLECTROL para 

polimento electrolítico. 
 

3.3.1.2   Microscopia Electrónica de Varrimento (SEM) 
 

A Microscopia Electrónica de Varrimento (SEM) foi utilizada para observar a 

morfologia das superfícies de fractura após o ensaio de tracção à Tamb das amostras das Ligas 

H, M e S em diferentes condições de processamento. Dessa forma pode-se observar a 

morfologia da superfície de fractura por esforço de tracção, quanto aos comportamentos 

dúctil/frágil, existência de estricção e fissuras, aspecto da superfície (granuloso/fibroso), 

morfologia das cúpulas (mais ou menos profundas, alongadas/arredondadas), bem como a 
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presença de buracos nas cúpulas oriundos da descoesão matriz/precipitados durante a 

deformação das Ligas H, M e S. 

Com uso de um microscópio electrónico de varrimento ZEISS (DSM962 – Fig. 3.20), 

existente no laboratório de microscopia electrónica do Centro de Investigação de Materiais 

(CENIMAT) na Faculdade de Ciências de Tecnologia (FCT) da Universidade Nova de Lisboa 

(UNL), foram adquiridas imagens (à Tamb) das superfícies de fractura após o ensaio de tracção 

das ligas em estudo. As superfícies de fractura foram limpas durante 5 min num banho de 

acetona em ultra-sons. A ampliação máxima utilizada foi de 5000x. 

 

 
Fig. 3.20 – Microscópio electrónico de varrimento ZEISS – DSM962. 

 

3.3.1.3   Difracção de Raios-X (DRX) 
 

Com o intuito de obter informação quanto à organização estrutural do material em 

estudo, foram realizados uma série de ensaios de Difracção de Raios-X (DRX). Os objectivos 
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dessas análises foram: (i) identificar as fases e precipitados presentes, e os respectivos picos 

de difracção próprios de cada estrutura, (ii) obter informações quanto à evolução estrutural 

durante as transformações de fases no aquecimento e arrefecimento, (iii) obter informações 

relativas aos fenómenos de recuperação e de recristalização da estrutura martensítica 

deformada, e (iv) identificar e obter informações quanto à evolução das componentes de 

textura cristalográfica das fases martensítica (B19’) e austenítica (B2). 

 

3.3.1.3.1   Princípios 
 

Para estudar o modo de arranjo espacial dos átomos formando estruturas cristalinas, 

torna-se necessário recorrer a uma radiação cujo comprimento de onda seja da ordem de 

grandeza das distâncias interplanares em causa, ou seja, de cerca de uma décima de 

nanómetro (Fig. 3.21), como acontece com a radiação X, descoberta por Röntgen em 1895. 

 

 
Fig. 3.21 – Espectro de comprimento de onda das ondas de rádio a radiação gama. 
 

Os Raios-X são produzidos quando uma partícula carregada electricamente e com 

suficiente energia cinética é rapidamente desacelerada [128]. Os electrões são usualmente 

utilizados para produzir radiação em um tubo de Raios-X o qual contém uma fonte de 

electrões e dois eléctrodos metálicos. A alta voltagem mantida entre estes eléctrodos, alguns 

milhares de volts, acelera os electrões para o ânodo, com o qual colidem com velocidade 

muito elevada. Se “e” é a carga do electrão (1,60x10-9 C) e “V” a voltagem entre os 

eléctrodos, então a energia cinética (em joules) dos electrões na colisão é dada por 

 2

2
1 mveVKE ==  (Eq. 3.1) 

onde “m” é a massa do electrão (9,11x10-31 kg) e “v” é a velocidade em m/s no instante que 
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antecede a colisão. Para uma voltagem de 30 kV na ampola, esta velocidade é da ordem de 

1/3 da velocidade da luz. A maior parte da energia cinética da colisão de electrões com o alvo 

é convertida em calor; menos de 1% transforma-se em Raios-X [128]. 

Quando a radiação oriunda do alvo é analisada, esta revela-se constituída por uma 

mistura de diferentes comprimentos de onda e a variação de intensidade com o comprimento 

de onda é dependente da voltagem (Fig. 3.22). A intensidade anula-se para um certo 

comprimento de onda, chamado de comprimento de onda mínimo (“short-wavelength limit – 

λswl”), aumenta rapidamente até um máximo e decresce continuamente em seguida. Quando a 

voltagem da ampola é aumentada, a intensidade de todos os comprimentos de onda aumenta 

e, quer o comprimento de onda mínimo, quer a posição do máximo deslocam-se na direcção 

de menores comprimentos de onda [128]. 

 

 
Fig. 3.22 – Espectro de Raios-X do molibdénio como uma função da voltagem 

(esquemático) [128]. 
 

O espectro contínuo é devido à rápida desaceleração dos electrões ao colidirem com o 

alvo, onde qualquer carga desacelerada emite energia. Mas alguns dos electrões são parados 

no impacto, o que dará origem à emissão de fotões de energia máxima, isto é, os Raios-X de 
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comprimentos de onda mínimo (Eq. 3.2). 

 
V
x

eV
hc

v
c

swl

3

max
min

1040,12 −

====λλ  (Å) (Eq. 3.2) 

Quando a voltagem em uma ampola de Raios-X é elevada acima de um valor crítico, 

característico do metal do alvo, aparece, para certos comprimentos de onda, um pico de 

intensidade muito elevada, “característico” do material utilizado como alvo, sobreposto ao 

espectro contínuo. Somente as riscas K são úteis na difracção de Raios-X, sendo as riscas de 

maior comprimentos de onda mais fáceis de serem absorvidas. Existem várias riscas no grupo 

K, mas somente as três mais fortes são observadas (Kα1, Kα2 e Kβ) no trabalho de difracção 

normal. 

O fenómeno de difracção é essencialmente devido à existência de certas relações de fase 

entre duas ou mais ondas [128]. Dois factores geométricos são importantes de ser lembrados 

(Fig. 3.23): (i) o feixe incidente, a normal ao plano de reflexão, e o feixe difractado são 

sempre complanares; (ii) o ângulo entre o feixe difractado e o feixe transmitido é sempre 2θ. 

Este é conhecido como ângulo de difracção. 

 

 
Fig. 3.23 – Difracção de Raios-X de um cristal [128]. 

 

A difracção em geral ocorre somente quando o comprimento de onda da onda em 

questão é da mesma ordem de grandeza da distância entre os centros de dispersão da radiação. 

Este pressuposto pode ser deduzido a partir da Lei de Bragg, definida pela Eq. 3.3. 
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 θλ dsen2=  (Eq. 3.3) 

Existem quatro principais métodos para utilizar a difracção: método de Laue, método 

rotação do cristal, método do pó e método do difractómetro (sendo este último empregue 

neste trabalho). A Fig. 3.24 apresenta dois diagrama do princípio de operação dos 

difractómetros com e sem uso de monocromador. Estes difractómetros são dotados de uma 

fonte de Raios-X e um detector localizados sobre uma circunferência centrada na amostra e 

raio Rg. Existem ainda dois outros círculos: o círculo de focalização primário (que passa pelo 

ponto ideal de emissão da fonte de Raios-X, pelo centro da amostra e pela fenda RS) e no 

caso de da utilização de monocromador, o círculo de focalização secundário (que passa pelas 

fendas RS e RSM e pelo centro do monocromador). De forma a utilizar essencialmente 

radiação monocromática podem ser inseridos filtros no trajecto do feixe incidente e/ou 

difractado ou um monocromador no  trajecto do feixe difractado; o filtro ou o monocromador 

no feixe difractado, além de suprimirem a radiação Kβ, têm por função também diminuir a 

radiação de ruído de fundo originada na amostra. A dimensão e convergência do feixe de 

Raios-X incidente e difractado são controladas por limitadores da dimensão (vertical, 

horizontal ou circunferencial) e por fendas. As fendas utilizadas são designadas por: 

− DS – fenda de divergência do goniómetro 

− SS – fenda de dispersão do goniómetro 

− RS – fenda de focalização do goniómetro 

− RSM – fenda de focalização do monocromador 
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Fig. 3.24 – Diagrama do princípio de operação de um difractómetro de Raios-X (a) com e 

(b) sem monocromador. 
 

3.3.1.3.2   Ensaios Utilizando a Radiação X de Fonte Convencional  
 

Os ensaios de DRX com fonte convencional de Raios-X (R-X) tiveram como objectivo  

observar: (i) as fases presentes na gama de temperatura entre a Tamb e acima de Af, e 

(ii) determinar a textura de B19’ (quando presente à Tamb por transformação termicamente 

induzida) e de B2. Os ensaios foram realizados no laboratório de Difracção de Raios-X do 

Centro de Investigação de Materiais (CENIMAT) na Faculdade de Ciências de Tecnologia 

(FCT) da Universidade Nova de Lisboa (UNL). Os dois difractómetros utilizados possuem as 
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seguintes especificações: 

− Rigaku (Fig. 3.25): com goniómetro standard (movimentos em θ – amostra e 2θ – 

detector acoplados), gerador de 3 kW e ampola selada de Cu. 

− Bruker (ex-Siemens – Fig. 3.26): com goniómetro de textura (movimentos em θ – 

amostra, 2θ – detector, ϕ – rotação em torno do eixo normal à superfície da amostra 

e χ – inclinação da superfície da amostra), baseado num gerador de 18 kW, um 

ânodo rotativo de Cu e porta-amostra para ensaios com ciclo térmico entre Tamb e 

200ºC (Fig. 3.26c). 

 

 
Fig. 3.25 – (a) Difractómetro Rigaku. (b) goniómetro standard ampola selada de Cu e 

acessórios. 
 

As Fig. 3.25b e Fig. 3.26b ilustram as posições dos possíveis acessórios a serem 

utilizados nos difractómetros durante os ensaios de DRX, tais como: fendas (DS, SS, RS, 
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RSM), filtros, limitadores da dimensão do feixe incidente e monocromador, em relação à fonte 

de R-X, à amostra e ao detector. 

 

 
Fig. 3.26 – (a) Difractómetro de Raios-X Bruker. (b) Goniómetro de textura e posição dos 

acessórios. (c) Porta-amostra para análise entre Tamb e 200ºC. 
 

A Tab. 3.7 apresenta o difractómetro utilizado em cada um dos três tipos de medidas e 
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as condições de ensaio. Os ensaios de rotina à Tamb destinaram-se a observar as fases 

presentes nas ligas em estudo e os respectivos picos de DRX. Os ensaios de rotina com ciclo 

térmico, tiveram como objectivo verificar as fases presentes entre as temperaturas de 

transformação Mf e Af, observar as sequências de transformações e a possível presença de 

precipitados. Os ensaios de textura por DRX tiveram como intuito determinar as texturas das 

fases de temperatura baixa (B19’) e alta (B2). 

 

Tab. 3.7 – Condições dos ensaios de DRX de rotina e textura utilizando fonte convencional. 
Ensaios de DRX Condições de Realização 

do Ensaio de DRX Rotina à Tamb Rotina com ciclo Térmico Textura de B19’ e B2 
Difractómetro Rigaku Bruker Bruker 
Intensidade Contagens por segundo Contagens por segundo Contagens por ponto 
Excitação da ampola 50 kV / 30 mA 30 kV / 100 mA 30 kV / 100 mA 
Movimento angular Acoplamento θ/2θ Acoplamento θ/2θ χ, ϕ e acoplamento θ/2θ 
Gama angular 15 ≤ 2θ ≤ 90º 35 ≤ 2θ ≤ 50º 0 ≤ χ ≤ 69º 

0 ≤ ϕ ≤ 360º 
θ/2θ dos picos (020)B19’, 
(11 1 )B19’, (021)B19’, 
(110)B2 e (211)B2. 

Incremento angular  ∆2θ = 0,04º ∆2θ = 0,08º ∆χ = 3º e ∆ϕ = 5º 
Tempo de aquisição por 
ponto 

1 s 1 s 7 s (B19’), 4 s (B2) e 1 s 
(linha-base) 

Limitador da dimensão 
do feixe incidente 

5 mm na altura Cone de incidência Cone de incidência 

Fenda DS 1º Não Não 
Fenda SS 1º 2 mm 2 mm 
Fenda RS 0,15 mm 2 mm 2 mm 
Fenda RSM 0,45 mm 2 mm Não 
Filtro Não Não Sim – Ni 
Monocromador Sim – curvo de grafite Sim Não 

 

As figuras de pólos (020)B19’, (11 1 )B19’, (021)B19’, (110)B2 e (211)B2 foram montadas 

com uso do programa “TextEval” da Bruker.  

As texturas foram qualitativamente analisadas por comparação das figuras de pólos com 

as projecções estereográficas padrão. As projecções estereográficas de referência do sistema 

cúbico foram calculadas pelo programa “Stereograms”, de Steffen Weber 

(http://jcrystal.com/steffenweber/), e as do sistema monoclínico foram extraídas da 

dissertação de doutoramento de L. Zhao [125], sendo que estas foram calculadas por um 

programa escrito por J.H. Mulder [151]. 

Segundo L. Zhao [125], os parâmetros de rede utilizados nos cálculos das projecções 

estereográficas do sistema monoclínico da martensite (B19’) foram a = 0,2889 nm, 
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b = 0,4120 nm, c = 0,4622 nm e β = 96,8º. As projecções estereográficas utilizadas dos 

sistemas cúbico (do tipo CsCl) e monoclínico de cada variante da martensite B19’ originadas 

a partir de (110)<110>B2 e (111)<110>B2 (Tab. 2.8 – Capítulo 2 da Revisão Bibliográfica, 

secção 2.5.3 – Possíveis Componentes de Textura nas Ligas de Ni-Ti) são apresentadas nos 

apêndices no fim desta dissertação de doutoramento (Capítulo 8 do Apêndice, secção 8.4 – 

Projecções Estereográficas do Sistema Cúbico e do Monoclínico). 

Os resultados relativos às componentes de textura identificadas para B19’ foram obtidos 

a partir de comparações das posições (ϕ e χ) dos reforços presentes nas figuras de pólos 

(11 1 )B19’ com os ângulos calculados entre o plano (11 1 )B19’ da figura de pólos de B19’ e os 

diferentes planos das componentes de textura das variantes de B19’ correspondentes às 

componentes de textura de B2 ((110)<110>B2 e (111)<110>B2). As figuras de pólos 

experimentais relativas a B19’ foram obtidas para os picos de difracção correspondentes às 

famílias {020}, {021} e {11 1 }. Atendendo ao facto de as intensidades difractadas para 

{11 1 } serem significativamente mais elevadas, a análise de texturas de B19’ foi centrada 

sobre as figuras de pólos de (11 1 )B19’. 

No caso de serem identificadas variantes de textura de B19’ {hkl}<u1v1w1> e 

{hkl}<u2v2w2> com o mesmo plano {hkl}, a sua consistência na figura de pólos 

experimentalmente determinada é verificada através do cálculo do ângulo entre as direcções 

<u1v1w1> e <u2v2w2>. Na apresentação dos resultados experimentais relativos à análise de 

texturas de B19’ é sempre dada a indicação do valor deste ângulo utilizado como verificação 

de consistência de relações de orientação. 

 

3.3.1.3.3   Ensaios Utilizando a Radiação Sincrotrão (ESRF) 
 

O ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) localizado em Grenoble, França – 

reúne os recursos suportados e compartilhados por 17 países Europeus – opera a mais potente 

fonte de Radiação de Sincrotrão na Europa. A  

Tab. 3.8 lista algumas das características de instalações de Radiação de 

Sincrotrão [152]. 
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Tab. 3.8 – Algumas características de instalações de Radiação Sincrotrão [152]. 
 RitsuSR a UVSOR b PF c ESRF d APS e Spring-8 f 
Energia (GeV) 0,575 0,75 2,5 6,03 7,0 8,0 
Corrente (mA) 
(máx.) 

300 200  
(500) 

400 
(700) 

200 100 
(300) 

100 

Circunferência (m) 3,14 53,2 187 844 1104 1436 
Número de Linhas de Feixe 14 16 21 56 68 61 
Ano de entrada  
em operação 

1996 1984 1982 1994 1996 1997 

a) Synchrotron Radiation Center, Ritsumeikan University, Kusatsu, Japão; b) Institute for Molecular Science, 
Okazaki, Japão; c) Photon Factory, Tsukuba, Japão; d) European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble, 
France; e) Advanced Photon Source, Argonne, EUA; f) Super Photon Ring, Mikazuki, Japão. 

 

A radiação de sincrotrão produzida pelo ESRF consiste em grande parte em Radiação X 

de muito alto brilho e alta energia. O brilho extremo do feixe de Raios-X do ESRF torna 

possível, por exemplo, examinar volumes muito reduzidos de material, analisar soluções 

ultra-diluídas, ou até mesmo observar o que ocorre durante reacções químicas ou biológicas 

em escalas de tempo muito curtos. 

Os electrões emitidos por uma fonte são primeiramente acelerados em um acelerador 

linear (“linac”) e então transferidos para um acelerador circular (“booster synchrotron”) onde 

eles são acelerados para alcançar o nível de energia de 6 GeV, Fig. 3.27a. Estes electrões de 

alta energia são então injectados dentro de um grande anel de armazenamento – 844 m de 

perímetro – onde eles circulam em ultra-alto-vácuo, com um decaimento lento da energia ao 

longo do tempo. O decaimento da energia do feixe é monitorado ao longo de todo tempo de 

operação. A Fig. 3.27b apresenta um período de operação com injecção de electrões no meio 

do período de uso. 

Os feixes de radiação de sincrotrão emitidos pelos electrões são direccionados para as 

linhas de feixe (“Beamlines”) dispostas tangencialmente ao anel de armazenamento no 

corredor experimental, Fig. 3.27a. Cada linha de feixe é projectada para usar uma técnica 

específica ou um tipo específico de pesquisa. 

A Rossendorf BeamLine (ROBL) está localizada na BM20 (“Beam Line 20” – Linha de 

Feixe 20) no ESRF. A linha foi construída e é operada pelo Forschungszentrum Rossendorf 

(Dresden, Alemanha). A óptica da linha é mostrada na Fig. 3.28. A linha está projectada para 

operar numa gama de energias entre 5 e 35 keV. O limite de baixa energia é dado 

essencialmente pela janela de Berílio (Be). O limite da alta energia foi escolhido para permitir 

experiências de Espectroscopia de Absorção de Raios-X (XAS) em todos os elementos 
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químicos de número atómico superior ao do Ti. A ROBL foi projectada para executar 

experiências em duas estações experimentais diferentes: uma cabina radioquímica (RCH – 

Radiochemistry Hutch) e uma cabina de investigação de materiais (MRH – Materials 

Research Hutch), operando alternadamente [153]. 

 

 
Fig. 3.27 – (a) Esquema anel de radiação sincrotrão do ESRF. (b) Exemplo ilustrativo do 
decaimento de energia do feixe de electrões no anel de armazenamento visto através da 

variação da corrente (em mA) em função do tempo. 
 

 
Fig. 3.28 – Esquema do sistema óptico de Raios-X da ROBL. 
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O goniómetro (Fig. 3.29) na MRH é uma construção de 6 círculos a partir de 

componentes padrão (da Hubber). A configuração baseia-se em dois conjuntos de círculos: 

um deles com eixo horizontal (θ – teta e 2θ – 2teta) e outro vertical (ω – omega e 2ω – 

2omega). Esta geometria permite experiências em ambos os planos de dispersão da radiação 

(no plano da superfície da amostra e no plano perpendicular à amostra). A posição da amostra 

pode ser determinada pelo deslocamento em x-y-z ou, alternativamente, com câmaras 

especiais (forno de recozimento em vácuo ou câmara de “sputerring”, tal como descrito em 

www.esrf.fr/UsersAndScience/Experiments/CRG/BM20/ e na dissertação de mestrado de 

R.M.S. Martins [154]), as quais são montadas directamente no círculo ϕ (fi). Todos os eixos 

são equipados com motor passo a passo e caixas de engrenagens as quais permitem uma 

variação mínima angular de 0,0001º. A translação z do deslocamento x-y-z tem um 

incremento de 1 µm, enquanto as outras duas translações se fazem por incrementos de 10 µm. 

 

 
Fig. 3.29 – (a) Designação dos círculos e eixos do goniómetro 6 círculos, e (a,b) acessórios 

instalados na ROBL MRH – BM20 (ESRF). 
 

Com excepção da fenda RS (Fig. 3.29a) que é inserida manualmente, o goniómetro é 

completamente controlado por um computador e os programas são baseados no código 

SPEC©. A intensidade do feixe de Raios-X incidente para cada ponto adquirido é controlada 

por um sistema de monitorização do feixe (Fig. 3.29b – número 4), sendo o tempo de 

aquisição dependente da qualidade do feixe (definida pelo decaimento da energia – 
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Fig. 3.27b, e pelo sistema óptico da linha – Fig. 3.28), das aberturas SS2 horizontal (X) e 

vertical (Z), e filtros utilizados. 

Com o intuito de observar o processo de recristalização, a precipitação do Ti2Ni e a 

evolução da textura de B2 em amostras de chapa da liga de Ni-Ti rica em Ti deformadas a frio 

(marforming) e de os comparar com amostras sem deformação, foram realizados no ESRF 

uma série de ensaios de recozimento acompanhados por difracção de Raios-X in-situ no 

intervalo de temperatura entre a Tamb e 800ºC, conforme mostra o ciclo térmico apresentado 

pela Fig. 3.30. Em particular, no que diz respeito à precipitação do Ti2Ni, esta foi possível de 

ser observada devido à alta energia da radiação sincrotrão. 

 

 
Fig. 3.30 – Ciclo térmico imposto às amostras de chapa da Liga H durante o DRX in-situ a 

alta temperatura (ESRF). 
 

A recuperação e a recristalização da estrutura martensítica deformada foram observadas 

a partir do acompanhamento da evolução, durante o aquecimento até 800ºC: (i) dos picos de 

difracção de Raios-X das fases presentes (B19’ e B2) e respectivas intensidades, e (ii) do pico 
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de difracção de Raios-X (110) de B2. O alargamento associado a um pico de difracção é 

devido a duas componentes: uma componente de natureza instrumental e uma outra 

componente de natureza estrutural. Dessa forma, os picos (110) de B2 foram analisados a 

partir de um programa de análise do perfil de pico de DRX, que faz uso de diferentes 

métodos, que foram previamente implementados e testados para o estudo de uma aço 

ferramenta temperado [155]. Este programa possui dois objectivos principais: (i) a separação 

das componentes de natureza instrumental e de natureza estrutural; e (ii) a obtenção dos 

parâmetros estruturais que contribuem para o alargamento do pico de difracção: a 

microdeformação e a dimensão dos cristalitos (dimensões dos domínios de coerência - CDS - 

“Coherence Domain Size”). Estas análises foram feitas a partir do método de 

R.K. Nandi et al. [156], que é baseado no modelo clássico, de B.E. Warren e B.L. Averbach 

[157].  

Para realização dos ensaios de DRX in-situ a alta temperatura sob vácuo foi utilizado 

um forno para recozimento a temperaturas moderadas (até 900ºC) com um porta-amostra de 

nitreto de boro (BN) e uma cobertura (semi-esférica) de Be instalado no círculo-ϕ (orientação 

azimutal) dentro do círculo-χ (qui) (400 mm de diâmetro interno) do goniómetro de 6 

círculos, como mostra a Fig. 3.31. O porta-amostra permite a fixação de amostras de até 

10 x 10 mm2. O controlo da temperatura é feito por meio de 2 termopares (Fig. 3.31a): um 

mede a temperatura da superfície da amostra e o outro a temperatura do elemento de 

aquecimento do porta-amostra. 

A Tab. 3.9 apresenta as condições de realização dos ensaios de DRX in-situ a alta 

temperatura sob vácuo realizados no goniómetro de 6 círculos da ROBL BM20 (ESRF), com 

o objectivo de observar a transformação de fases, a recristalização, a precipitação, e a 

evolução da textura de B2. 

As figuras de pólos (110)B2 foram montadas com uso do programa “TextEval” da 

Bruker e analisadas qualitativamente de forma similar às figuras de pólos (110) de B2 obtidas 

nas análises com difractómetro da Bruker (secção 3.3.1.3.2 – Ensaios Utilizando a Radiação 

R-X de Fonte Convencional). 
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Fig. 3.31 – Goniómetro 6 círculos instalado na ROBL MRH – BM20 (ESRF). Acessórios 

utilizados: (a) círculos, fendas SS2 e RS, detector e forno (b) aberto e (c) fechado. 
 

Tab. 3.9 – Condições dos ensaios de DRX de rotina e textura no ESRF. 
Ensaios de DRX no ESRF Condições de 

Realização do Ensaio 
de DRX 

Transformação de Fase / Recristalização / 
Precipitação 

Textura de B2 

Intensidade Contagens por ponto 
Comprimento de Onda 1,54 Å (CuKα) 
Movimento angular acoplamento θ/2θ χ, ϕ e acoplamento θ/2θ 
Gama angular 15 ≤ θ ≤ 65º 0 ≤ χ ≤ 54º / -85 ≤ ϕ ≤ 5º /  

θ/2θ (110)B2 
Incremento angular  ∆2θ = 0,01º ∆χ = 3º e ∆ϕ = 5º 
Aquisição por ponto 60000 contagens acumuladas (~ 1 s) 30000 contagens acumuladas (~ 1,3 s) 
Detector pontual de cintilação 
Fenda SS2 Z (vertical) = 3,5 mm 

X (horizontal) = 0,4 mm 
Z (vertical) = 1,0 mm 

X (horizontal) = 0,6 mm 
Fenda RS 0,44 mm 
Filtro Não 
Monocromador Não 
Vácuo melhor que 5,0 x 10-7 mbar 
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3.3.2   Caracterização Mecânica 
 

As caracterizações mecânicas englobaram ensaios de microdureza Vickers (HV), 

ultra-microdureza Vickers (HV) e tracção à Tamb.  

 

3.3.2.1   Microdureza Vickers 
 

A Microdureza Vickers (HV) foi utilizada para medir a dureza HV das amostras de 

chapa das ligas de Ni-Ti que apresentavam espessura de 2,00 a 0,50 mm aproximadamente, 

inviável de ser medida por Macrodureza Vickers devido ao falseamento das medidas pelo 

facto da região deformada afectada pela indentação ser superior à espessura da amostra. Os 

ensaios foram executados no laboratório de Metalurgia do Departamento de Ciência dos 

Materiais (DCM) na Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) da Universidade Nova de 

Lisboa (UNL). Com um microdurómetro Leitz DURIMET (Fig. 3.32) e com uma carga 

200 g, tendo sido realizadas 10 medições para cada amostra.  

 

 
Fig. 3.32 – Microdurómetro Vickers. 



Tratamentos Termomecânicos de Ligas do Sistema Ni-Ti. 
Caracterização Estrutural e Optimização das Propriedades Associadas ao Efeito de Memória de Forma. 
 

Capítulo 3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Andersan dos Santos Paula – FCT/UNL – Lisboa (2006) 132

A dureza Vickers (HV) medida é uma função da carga aplicada (P) sobre a superfície da 

amostra sendo avaliada através da determinação da média das diagonais (d1 e d2) do losango  

formado devido à penetração do indentador (Eq. 3.4). 

 
( ) 2

21

2

4,1854

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

⋅
=

dd
PHV  (Eq. 3.4) 

 

3.3.2.2   Ultra-microdureza Vickers 
 

As medidas de Ultra-microdureza Vickers (HV) instrumentada permitiram observar o 

comportamento de B19’ da Liga H à indentação durante a aplicação, permanência e remoção 

da carga em diferentes estados estruturais (como recebida e com tratamento térmico). Dessa 

forma foi possível medir as energias dissipadas com a deformação e com a recuperação, após 

remoção da carga, além da própria dureza Vickers (HV).  

A Fig. 3.33 é um diagrama esquemático elucidando os mecanismos críticos de 

deformação que operam durante a indentação. A dureza da liga de Ni-Ti com memória de 

forma pode ser avaliada pela resistência à deformação devido ao movimento das deslocações 

e a formação/reorientação da martensite. A área sob a curva de descarga (Fig. 3.33) quantifica 

a energia recuperável. No Ni-Ti, a energia de deformação é recuperável através do alívio de 

tensões da rede cristalina (rearranjo da rede de deslocações ou decréscimo da densidade das 

mesma devido a subsequente aquecimento) ou de uma transformação inversa. A área entre a 

curva de aplicação da carga e de descarga quantifica a energia dissipada. No Ni-Ti, a energia 

pode ser dissipada através da actividade das deslocações e da formação/reorientação da 

martensite. Segundo K. Gall et al. [158], nunca foram observadas fissuras nas indentações, as 

quais são via de regra geradas na superfície livre como um mecanismo de energia dissipativa 

geralmente observada em materiais frágeis. 

Os ensaios, com uso de um ultra-microdurómetro da Fisher Instruments (Fischerscope 

H100 – Fig. 3.34), foram realizados no Departamento de Engenharia Mecânica (DEM) da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) da Universidade de Coimbra (UC). Podem ser 

aplicadas cargas nominais (P) no intervalo de 4 a 1000 mN, com resolução melhor do que 

1 µN. As medidas da profundidade de indentação (h) são adquiridas com uma capacidade de 
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deslocamento de 2 nm de precisão. 

 

 
Fig. 3.33 – Diagrama esquemático elucidando os diferentes mecanismos microestruturais 

conduzindo a dureza do material, a dissipação de energia e a recuperação da energia 
durante a indentação de uma liga de Ni-Ti com memória de forma [158]. 

 

 
Fig. 3.34 – Ultra-microdurómetro – Fischerscope H100. 

 

O equipamento consiste num ultra-microdurómetro ligado a um sistema 

computadorizado para controlo / aquisição dos parâmetros do ensaio, onde se pode determinar 

a carga aplicada, taxa de aplicação / remoção da carga e o tempo de permanência da carga 

máxima (Pmáx) e mínima (Pmin – ao fim do ensaio) de forma a fazer a aquisição dos dados da 

carga (Pi) e profundidade da indentação (hi) num intervalo de tempo. Durante o ensaio, a 
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carga é aumentada em incrementos até a carga nominal do ensaio ser atingida (Pmáx) e uma 

profundidade máxima de indentação (hmáx). O número de incrementos (≤ 60) e o tempo entre 

cada um deles é definido antes do ensaio; o primeiro incremento de carga é sempre de 

0,4 mN. Para os subsequentes incrementos, o valor do incremento da carga entre 2 

incrementos consecutivos (∆Pi = Pi – Pi-1) é constante e igual a 1−− ii PP ; durante a 

descarga, os mesmos incrementos são utilizados. Duas etapas de “fluência” são possíveis 

durante o ensaio: uma à carga máxima e outra à carga mínima durante a descarga (0,4 mN). 

Os ensaios foram conduzidos com cargas de 50, 100, 200, 500 e 1000 mN, com 60 

incrementos na aplicação da carga / descarga e tempo entre os consecutivos incrementos de 

0,5 s. As etapas de “fluência” foram 40 s de permanência na carga máxima para condição 

como recebida e 60 s de permanência na carga máxima para condição com tratamento 

térmico, e de 30 s de permanência na carga mínima.  

O cálculo da dureza HV (média) a partir das curvas de ultra-microdureza foi feito por 

um programa desenvolvido no Departamento de Engenharia Mecânica (DEM) da Faculdade 

de Ciências e Tecnologia (FCT) da Universidade de Coimbra (UC). O procedimento de 

cálculo está descrito no trabalho de J.M. Antunes et al. [159], no qual está contido a avaliação 

da influência dos estágios de permanência a carga máxima e mínima associados aos efeitos da 

fluência e da deriva térmica, respectivamente. O valor da dureza Vickers é dado pela Eq. 3.5 : 

 243,26 máx

máx

h
PHV =  (Eq. 3.5) 

 

3.3.2.3   Ensaio de Tracção 
 

O ensaio de tracção à Tamb foi utilizado para observar o comportamento à tracção das 

ligas de Ni-Ti a partir de diferentes estados estruturais (B19’ e B2), após diferentes 

tratamentos térmicos ou termomecânicos e com diferentes texturas cristalográficas. As regiões 

de interesse nas curvas de tensão-extensão foram: 

− o patamar associado à reorientação das variantes da martensite quando o material se 

encontra no estado martensítico no início do ensaio; 

− o patamar associado à transformação martensítica induzida por tensão quando 

material se encontra no estado austenítico no início do ensaio; 
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− a verificação da presença do patamar associado à reorientação das variantes da 

fase-R seguido pelo patamar associado à transformação martensítica induzida por 

tensão, oriunda da fase-R; 

− a tensão de cedência e a extensão associada a cada patamar de tensão; 

− a resistência à tracção e respectiva extensão; 

− a extensão até à ruptura; 

As superfícies de fractura foram observadas por SEM, como descrito na secção 3.3.1.2 

– Microscopia Electrónica de Varrimento (SEM). 

Os ensaios foram executados nos laboratórios do Centro de Investigação de Materiais 

(CENIMAT) na Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) da Universidade Nova de Lisboa 

(UNL). A máquina de tracção utilizada foi uma SHIMADZU (AG-50KNG – Fig. 3.35) com 

células de carga de 500 N (somente para os arames de diâmetro ≤ 0,8 mm) e 50 kN (para os 

outros), acoplada a um sistema de aquisição (“software” TRAPEZIUM). A velocidade de 

deslocação do travessão durante a execução dos ensaios foi de 1 mm/min, à temperatura de 

20ºC, mantendo-se a sala climatizada para controlo da temperatura.  

Os resultados relativos às medidas de tensão e de extensão foram calculados a partir das 

regras para o ensaio de tracção convencional, onde as medidas levam em consideração as 

dimensões iniciais da amostra [160]. Dessa forma a tensão (σ) e a extensão (%) foram 

calculadas a partir das seguintes equações: 

 
STA
F

=σ  (Eq. 3.6) 

 100⋅
−

=
o

oi

L
LL

ε  (Eq. 3.7) 

onde: 

σ = tensão (Pa) 

F = Força aplicada (N) 

AST = Área inicial da secção transversal da amostra (m2)  

ε = Extensão (%) 

Li = comprimento útil, entre garras, no instante “i” (mm) 

Lo = comprimento útil, entre garras, inicial (mm) 

O comportamento em tracção das diferentes fases presentes (B2, B19’ e R) nas ligas 
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binárias de Ni-Ti está descrito na secção 2.3.3.2 (Propriedades Mecânicas e Transformações 

de Fases), do Capítulo 2 de Revisão Bibliográfica. 

 

 
Fig. 3.35 – Máquina de tracção / compressão – SHIMADZU (AG-50kNG) e garras para 

célula de carga de (a) 50 kN e (b) 500 N. 
 

3.3.3   Transformações de Fases 
 

A análise das transformações de fases em função da temperatura foi efectuada por: 

Calorimetria Diferencial de Varrimento (DSC), Resistividade Eléctrica (RE) e Dilatometria de 

Têmpera (DT). A identificação das fases presentes a diferentes temperaturas foi efectuada por 

Difracção de Raios-X in-situ. Esta técnica já foi descrita na secção 3.3.1.3 – Difracção de 

Raios-X (DRX). 
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3.3.3.1   Calorimetria Diferencial de Varrimento (DSC) 
 

A Calorimetria Diferencial de Varrimento (DSC) é um dos métodos directos de 

determinação de transições induzidas termicamente, em geral, e de calor específico, em 

particular. Os calorímetros diferenciais de varrimento (Fig. 3.36) usam um método de medida 

de fluxo térmico, baseado num compensador de calor. A amostra e a referência são aquecidas 

separadamente por elementos controladores de calor individuais de acordo com um ciclo 

térmico programado. A potência destes elementos é ajustada continuamente em resposta a 

quaisquer efeitos térmicos na amostra. Desta forma, a amostra e a referência estão a 

temperaturas idênticas (a sua diferença de temperatura é nula), registando-se a energia 

diferencial, ou melhor, o fluxo de calor necessário para se atingir esta condição em função da 

temperatura. Quando a amostra passa por uma transformação de fase, a energia fornecida por 

cada uma das resistências usadas para controlar a temperatura da amostra e da referência é 

ajustada de forma a manter igual a temperatura da referência e a da amostra; esta diferença de 

energia é então representada em função da temperatura. Deste modo, a área abaixo da curva 

obtida é uma medida directa do calor de transformação.  

Os instrumentos de DSC apresentam erros de 1 a 2% na suas medidas calorimétricas, o 

que é adequado para a maioria das determinações e as suas vantagens (a nível de rapidez e de 

baixos custos, quando comparado com os restantes métodos) tornam o instrumento mais 

adequado e utilizado na calorimetria moderna. Além disso, permitem trabalhar com pequenas 

quantidades de amostra (dependendo da sensibilidade do equipamento) e com vários tipos de 

amostra (em pó, filme, fibra, sólido ou líquido), conseguindo-se detectar pequenos desvios 

exotérmicos ou endotérmicos causados por uma mudança devida a uma 

cristalização/recristalização, transição-vítrea ou transformação de fases [161]. Existe também 

um sistema de controlo da atmosfera devido à existência de válvulas com tubagens que dão 

acesso ao interior do forno onde se encontram a amostra e a referência. Essas válvulas 

permitem que os ensaios sejam realizados com a introdução de um gás durante todo o ciclo ou 

num período específico do ciclo térmico, ou até mesmo em ambiente sob vácuo. 

Os ensaios foram executados no laboratório do Centro de Investigação de Materiais 

(CENIMAT) na Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) da Universidade Nova de Lisboa 

(UNL). O DSC utilizado foi um DSC92 da Setaram (Fig. 3.37), com capacidade real de 
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trabalhar no intervalo de temperatura entre -100 e 500ºC (com a campânula de azoto líquido), 

reprodutibilidade da temperatura de ±0,1ºC, detecção limite de 30 µW (numa rampa de 

aquecimento ou arrefecimento), e erro calorimétrico de 1%. Os ensaios foram executados em 

cadinhos de alumínio sem tampa, sendo a referência um cadinho vazio. A massa das amostras 

variou entre 20 e 50 mg, excepto para as amostras deformadas em que a massa foi de 100 mg 

com o intuito de aumentar o sinal do pico de recristalização. A velocidade de aquecimento e 

arrefecimento adoptada foi 7,5ºC/min, por ser aquela a maior velocidade para a qual o 

equipamento conseguia cumprir os ciclos térmicos adoptados. 

 

 
Fig. 3.36 – (a) Diagrama de blocos de um instrumento de DSC. (b) Elementos essenciais de 

uma célula de DSC. 
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Fig. 3.37 – Equipamento de DSC (DSC92 – Setaram). 

 

A atmosfera foi o ar para temperaturas inferiores a 400ºC e o azoto acima dos 400ºC 

(pressão de saída da garrafa ≤ 0,5 bar). A atmosfera de azoto (especificação – azoto industrial) 

tem como objectivo proteger o forno cerâmico do DSC, visto que a oxidação do Ni–Ti é baixa 

até os 500ºC e não interfere nas medidas. 

As amostras da Liga H caracterizadas por DSC foram divididas em três grupos: 

(i) amostras em geral, (ii) amostras sujeitas a deformação a frio e (iii) amostras seleccionadas 

para observação da estabilidade das características de transformação.  

As “amostras em geral” referem-se a todas as amostras independentemente do seu 

estado estrutural (como recebida, com tratamento térmico ou termomecânico). Estas análises 

foram efectuadas com o intuito de verificar a existência/decréscimo/supressão do EMF (no 

caso de amostras deformadas), identificar a sequência e as temperaturas das transformações 

directa e inversa no intervalo de temperatura no qual se dão as transformações, onde foram 

realizados ciclos simples (Fig. 3.38) e interrompidos (Fig. 3.39). As temperaturas máximas e 

mínimas de cada ciclo dependem do tipo da liga de Ni-Ti e do processamento 

térmico/mecânico ao qual a liga foi sujeita. Os ciclos de DSC interrompidos foram realizados 

nos casos onde era necessário comprovar a existência de transformação em múltiplas etapas 

no arrefecimento bem como no aquecimento, em intervalos de temperaturas dos picos 

exotérmicos e/ou endotérmicos para os quais se suspeitava existirem dois ou mais produtos de 

transformação. A estratégia utilizada foi a de interromper a transformação durante o 

arrefecimento entre as temperaturas de pico dos dois picos referenciados e aquecer a partir 
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deste ponto (Fig. 3.39). 

 

 
Fig. 3.38 – Ciclo esquemático de DSC para as amostras em geral de Ni-Ti. 

 

 
Fig. 3.39 – Ciclo Esquemático de DSC para transformação directa interrompida em Rf ou Mp 

durante arrefecimento. 
 

Foram também realizados ensaios de DSC com o intuito de confrontar os resultados de 

DSC do material em estudo (Ni-Ti rica em Ti, Liga H) com outras ligas binárias de Ni-Ti, 

Liga M (equiatómica) e Liga S (rica em Ni). Foram realizados ciclos de DSC nas condições 

como recebida, com tratamento térmico e/ou termomecânico nas Ligas M e S com ciclos 

térmicos simples e interrompidos similares aos impostos à Liga H, salvo no que diz respeito à 

Tmáx e à Tmin (Fig. 3.38 e Fig. 3.39). 

As amostras sujeitas a deformação a frio foram submetidas a ciclos de DSC com 

temperatura máxima de 500ºC com o objectivo de observar o pico de recristalização e as 



Tratamentos Termomecânicos de Ligas do Sistema Ni-Ti. 
Caracterização Estrutural e Optimização das Propriedades Associadas ao Efeito de Memória de Forma. 
 

Capítulo 3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Andersan dos Santos Paula – FCT/UNL – Lisboa (2006) 141

sequências e temperaturas das transformações directa e inversa, como está ilustrado na 

Fig. 3.40. 

 

 
Fig. 3.40 – Ciclo esquemático de DSC para as amostras de Ni-Ti deformadas. 

 

Um grupo de amostras com características de transformações distintas (uma, duas ou 

múltiplas etapas) no primeiro ciclo de DSC e distintos tratamentos términos ou 

termomecânicos foi sujeito a múltiplos ciclos de aquecimento/arrefecimento para verificar a 

estabilidade das temperaturas das transformações de fases. Estes ciclos foram realizados em 

intervalos de temperaturas entre uma temperatura Tmin situada 15ºC abaixo de Mf e uma 

temperatura Tmáx situada 15ºC acima de Af, num total de 10 ciclos como mostra a Fig. 3.41. 
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Fig. 3.41 – Ciclo Esquemático de DSC para múltiplos ciclos de transformação de fase nas 

amostras da Liga H. 
 

Com o objectivo de validar um método para a determinação das temperaturas de início, 

pico e final da transformação, foi parametrizado o seguinte método:  

(i) Ajuste da linha base dos picos de transformação no aquecimento e arrefecimento; 

(ii) Integração da área de cada um dos picos após desconvolução nos casos onde havia 

explícita sobreposição. Esta desconvolução foi feita a partir do software 

“OriginPro7.0” com a ferramenta “Peak Fitting”, usando a função de GCAS 

(Gram-Charles A Series – Eq. 3.7) que é uma função da área do pico (A), da 

temperatura máxima do pico (rT) e dos parâmetros de ajuste (σ, Ai, Hi e z). 
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  (Eq. 3.8) 

(iii) Definição das temperaturas de transformação em função das percentagens da área 

do pico (Fig. 3.42) [162], onde a temperatura correspondente a 1% foi utilizada 

como temperatura de início (“s”), a temperatura associada ao fluxo máximo, seja 

na qual a taxa de transformação é máxima, de calor endotérmico ou exotérmico 

foi utilizada como temperatura do pico (“p”) e a temperatura correspondente a 

99% foi utilizada como temperatura final (“f”) da transformação.  
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Fig. 3.42 – Determinação das temperaturas de transformação a partir da integração do pico 

de transformação por DSC. 
 

O cálculo do fluxo de calor absorvido ou libertado, por unidade de massa (Q – W/g), 

para uma determinada transformação associada ao pico endotérmico ou exotérmico na análise 

de DSC, pode ser efectuado a partir de: 

 ∫=
Tf

Ts

l

m
F

Q  (Eq. 3.9) 

onde se tem o fluxo de calor (Fl, em W) correspondente à temperatura Ti, a massa da amostra 

(m, em g), as temperaturas de início e final de transformação (Ts e Tf respectivamente, em 

ºC). 

As fracções transformada (Ft) e consumida (Fc) são dadas por: 

 
Q

QFt
T

T

12

1
21 ⋅= ∫ →  (Eq. 3.10) 

 FtFc −= 1  (Eq. 3.11) 

onde se tem o fluxo de calor associado à transformação (Q1→2, em W/g) no intervalo de 

temperatura de T1 a T2, em ºC. 

Na secção 2.3.3.1 (Propriedades Físicas versus Transformações de Fases) encontram-se 

descritos os comportamentos típicos em Calorimetria Diferencial de Varrimento (DSC) de 

amostras das ligas de Ni-Ti. 
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3.3.3.2   Resistividade Eléctrica (RE) 
 

Quando o material apresenta uma transformação de fase, ocorre uma mudança do 

declive na curva da resistividade-temperatura (de carácter linear) até que o fim da 

transformação seja atingido. Visto que uma mesma liga apresenta diferentes resistividades 

eléctricas consoante as fases cristalinas e defeitos estruturais que apresenta, a análise da 

resistividade eléctrica com ciclo térmico é de extrema valia na identificação das sequências de 

transformação das ligas de Ni-Ti com EMF. É uma análise eficaz na detecção da 

transformação directa com algum grau de sobreposição das gamas de temperatura de 

transformação das diferentes fases, mas o mesmo não ocorre com a transformação inversa. 

A resistividade eléctrica corresponde a uma constante de proporcionalidade que 

caracteriza o tipo de material (átomos presentes e estrutura cristalina) de que é feito um 

condutor eléctrico [163]. Esta grandeza varia com a temperatura, de acordo com a seguinte 

equação: 

 ( )[ ]CT º20120 −⋅+⋅= αρρ   (Eq. 3.12) 

onde "ρ" representa a resistividade do condutor,"ρ20" é a resistividade apresentada pelo 

condutor a 20ºC, "α" representa o coeficiente de temperatura medido a 20ºC e "T" é o valor 

da temperatura desejada para a medida da resistividade.  

Os ensaios foram realizados em um equipamento projectado e construído no próprio 

departamento como parte do trabalho experimental da bolsa de pós-doutoramento de 

K.K. Mahesh (Fig. 3.43). Equipamento este que está instalado nos laboratórios do Centro de 

Investigação de Materiais (CENIMAT) da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) da 

Universidade Nova de Lisboa (UNL). O equipamento consiste no método de medição da 

resistividade em 4 pontos (Fig. 3.44), onde 4 eléctrodos de cobre estão em contacto com a 

amostras ao longo do seu comprimento em 4 pontos equidistantes. A corrente aplicada 

(500 mA para os arames de diâmetro ≤ 0,8 mm e 1600 mA para as restantes amostras de 

chapa e arame) é injectada na amostra pelos 2 eléctrodos externos. A resistividade é calculada 

a partir da medição da diferença de potencial entre os 2 eléctrodos internos. 

A resistividade eléctrica (ρ) pode ser relacionada também com a resistência eléctrica (R) 

de um condutor por meio da equação abaixo: 
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⋅
⋅

=
⋅

=ρ  (Eq. 3.13) 

onde “V” é a diferença de potencial em volt, “I” é a corrente aplicada em amperes, “AST” é a 

área da secção transversal do condutor (amostra de Ni-Ti) e “l” é o comprimento condutor 

(distância entre os 2 eléctrodos internos – Fig. 3.44). 

 

 
Fig. 3.43 – Equipamento para medição de Resistividade Eléctrica (RE) durante ciclo térmico.  

 

 
Fig. 3.44 – Desenho esquemático do ensaio de Resistividade Eléctrica (RE) em 4 pontos. 
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Os ciclos térmicos empregues nos ensaios de RE são similares aos ciclos simples 

(Fig. 3.38) e múltiplos (Fig. 3.41) dos ensaios de DSC (secção 3.3.3.1 – Calorimetria 

Diferencial de Varrimento (DSC)), com excepção das velocidades de aquecimento e 

arrefecimento que foram aproximadamente em média de 6ºC/min e 3ºC/min, respectivamente. 

Estes ciclos foram realizados com o intuito de esclarecer dúvidas deixadas pelas análise de 

DSC quanto às sequências de transformação e identificação das fases envolvidas nos ciclos 

simples e múltiplos. 

Na secção 2.3.3.1 (Propriedades Físicas versus Transformações de Fases) encontram-se 

descritos os comportamentos típicos em Resistividade Eléctrica (RE) de amostras das ligas de 

Ni-Ti. A Tab. 3.10 apresenta um sumário da variação (aumento/decréscimo) da resistividade 

eléctrica com as transformações directa e inversa presentes nas ligas de Ni-Ti. 

 

Tab. 3.10 – Variação (aumento/decréscimo) da resistividade eléctrica com as transformações 
directa e inversa. 

Transformação B2→R B2→B19’ R→B19’ B19’→R B19’→B2 R→B2 
Variação da resistividade eléctrica ↑↑ ↓ ↓↓ ↓↓ ↑ ↓↓ 
↑: aumento; ↓: decréscimo. 

 

3.3.3.3   Dilatometria de Têmpera (DT) 
 

A dilatometria é uma técnica experimental destinada ao estudo das mudanças 

dimensionais de materiais sujeitos a variações de temperatura. É uma técnica de grande 

potencial na análise das transformações de fases das ligas de Ni-Ti com EMF, pois permite 

determinar pequenas variações de dimensões associadas às transformações directas e inversas 

com diversos graus de sobreposição das diferentes transformações de fases, envolvendo 

processos simultâneos de contracção e expansão em diferentes regiões da matriz de NiTi. 

O método permite a determinação de coeficientes de expansão e a análise de qualquer 

mudança estrutural durante a qual ocorra uma variação dimensional no material. A variação 

de qualquer dimensão linear do sólido, como comprimento, largura ou espessura, é chamada 

de dilatação linear [164]. Uma mudança de temperatura ∆T causa uma variação ∆L da 

dimensão linear. A experiência mostra que, se ∆T for suficientemente pequeno, a variação ∆L 

será proporcional à variação de temperatura ∆T e ao comprimento original L (Eq. 3.13). 
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T
L

L
TLL

∆

∆
=∆=∆ αα  (Eq. 3.14) 

onde α, chamado coeficiente de dilatação linear, tem valores diferentes para diferentes 

materiais e estruturas cristalinas. 

Quando o material apresenta uma transformação de fase, ocorre uma mudança do 

declive na curva da dilatação térmica-temperatura (de carácter linear) até que o fim da 

transformação seja atingido. Essa mudança de declive pode ser dada por uma expansão ou 

contracção do sólido durante o aquecimento e arrefecimento consoante a variação volúmica 

associada à mudança da estrutura cristalina em causa. 

As experiências foram realizados num DT1000 – Dilatómetro de Têmpera (Fig. 3.45), 

no Laboratório do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais (DEMM) da 

Faculdade de Engenharia (FE) da Universidade do Porto (UP). Este equipamento tem as 

seguintes características: (i) aquecimento por um forno radiante; (ii) arrefecimento por um 

jacto de hélio direccionado sobre a amostra; (iii) sistema criogénico para ensaio a baixa 

temperatura, intervalo de temperatura de trabalho entre -150 e +1350ºC; (iv) velocidade de 

aquecimento máxima de 200ºC/s; (v) velocidade de arrefecimento máxima de 500ºC/s; 

(vi) medidas de expansão por um LVDT (“Linearly Variable Differential Transducer”, 

Transdutor Diferencial Variável Linear) com deslocamento de ± 2 mm, linearidade de 0,2% e 

resolução melhor que 0,1 µm; (vii) medida de temperatura e servocontrolo pelo termopar tipo 

“K” soldado à amostra; e (viii) amostra de 2 a 3 mm de diâmetro e 10 a 16 mm de 

comprimento. O deslocamento do LVDT permite anular diferenças entre comprimentos de 

diferentes das amostras, para que o ensaio inicie com o comprimento dentro dos limites 

especificados para o equipamento.  

As amostras de chapa da Liga H foram analisadas na condição como recebida e em 

algumas das condições com tratamento térmico ao ar. Enquanto as amostras de arame da Liga 

M foram analisadas na condição como recebida, em algumas condições com tratamento 

térmico e com tratamento térmico ao ar (introdução no forno à temperatura de 550ºC por 

30 min e têmpera em água) seguida de deformação a frio por tracção até 22% e com 92% (até 

à ruptura) de extensão plástica. As amostras deformadas por tracção foram extraídas de uma 

região onde não foi constatada variação do diâmetro (medida por um micrómetro com 

precisão de 0,01 mm) próxima do centro da zona deformada ou da secção de ruptura. 
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Fig. 3.45 – Dilatómetro de têmpera (DT1000) com vista do porta-amostra e termopares. 

 

As amostras foram confeccionadas por corte de precisão (Accutom – Fig. 3.2b), 

polimento mecânico (com lixas de carboneto de silício – 220, 320, 500 e 800 mesh) em toda 

área superficial, nas arestas para serem levemente arredondadas (Fig. 3.46a) e nas pontas para 

obter um ângulo interno próximo de 120º (Fig. 3.46), e finalmente polimento químico de toda 

a amostra em solução de 10% vol. HF, 45% vol. HNO3 e 45% vol. H2O por 5 min. Dessa 

forma, as amostras de dilatometria tiveram como forma final: secção quadrada para as 

amostras da chapa da Liga H (2,00 mm de espessura – Fig. 3.46a) e secção circular do arame 

da Liga M (3,10 mm de diâmetro – Fig. 3.46b).  
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Fig. 3.46 – Amostras para os ensaios de Dilatometria de Têmpera (DT): (a) chapa Liga H e 

(b) arame da Liga M. 
 

Os ciclos térmicos dos ensaios de DT foram semelhantes aos empregues nos ensaios de 

DSC (Fig. 3.38 e Fig. 3.40), secção 3.3.3.1 – Calorimetria Diferencial de Varrimento (DSC). 

A única diferença residiu na escolha de Tmáx no ciclo definido pela Fig. 3.40 que foi de 450 e 

550ºC para arame da liga M com (i) tratamento térmico ao ar (introdução na temperatura de 

tratamento de 550ºC com manutenção por 60 min e subsequente têmpera em água), e (ii) com 

deformação a frio por tracção à Tamb e 1 mm/min (mais reduzida deformação plástica – 22% 

de extensão plástica – e mais elevada deformação plástica – até à ruptura, 92% de extensão 

plástica). Estes ciclos tiveram como objectivo: (i) observar o alívio de tensões nas amostras 

como recebidas, (ii) esclarecer dúvidas deixadas pelas análise de DSC e RE quanto às 

sequências de transformação, e (iii) observar o alívio de tensões, a recuperação e a 

recristalização, bem como o EMF das amostras da Liga M deformadas a frio de forma 

complementar às observações feitas por DSC e DRX na chapa da Liga H deformada por 

laminagem a frio. 

Na secção 2.3.3.1 (Propriedades Físicas versus Transformações de Fases) encontram-se 

descritos os comportamentos típicos em Dilatometria de amostras das ligas de Ni-Ti. Como 

descrito na secção 2.3.3.1, para amostras com carácter anisótropo as variações volúmicas de 

expansão/contracção não são necessariamente as mesmas em todas as dimensões 

(comprimento, espessura e largura no caso de amostras extraídas de chapas, e comprimento e 

diâmetro para amostras extraídas de arames) para uma dada transformação de fase. A 

configuração do equipamento utilizado (DT1000) nas análises de dilatometria juntamente 

com natureza geométrica das amostras utilizadas (chapa da Liga H e arame da Liga M) só 

permitiu a medição de uma das dimensões das amostras (comprimento do arame da Liga M e 
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da chapa da Liga H – na direcção de laminagem). De modo a exemplificar como uma amostra 

com carácter anisótropo pode apresentar diferentes variações dimensionais nos ensaios de 

dilatometria, foi preparado um  sumário (Tab. 3.11) das possíveis variações 

(expansão/contracção)  volúmicas e dimensionais (comprimento, espessura e largura, ou 

diâmetro) das amostras com as transformações directa e inversa presentes nas ligas de Ni-Ti. 

 

Tab. 3.11 – Variações (expansão/contracção) volúmicas e dimensionais das amostras de 
Ni-Ti com as transformações directa e inversa, durante ensaios de dilatometria. 

Transformação B2→R B2→B19’ R→B19’ B19’→R B19’→B2 R→B2 
Variação da 
volúmica 

↓ ↑ ↑ ↓ ↓ ↑ 

Amostras  extraídas de chapas 
c ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ ↑ 
e ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ 
l ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ 
c ↑ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ 
e ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ 

Variação 
dimensional 
(einicial=linicial; 
c>>e) 

l ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ 
Amostras extraídas de arames 

c ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ ↑ 
d ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ 
c ↑ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ 

Variação 
dimensional 
(c>>d) 

d ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ 
↑: expansão; ↓: contracção; c: comprimento (dimensão verificada no ensaio); e: espessura; l: largura; d: 
diâmetro. 
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4.1   MATERIAL (PROCESSAMENTO E CARACTERIZAÇÕES) 
 

O presente estudo tem como objectivo principal caracterizar estruturalmente e optimizar 

as propriedades associadas ao efeito de memória de forma (EMF) em uma chapa da liga de 

Ni-Ti rica em Ti (49%at.Ni-51%at.Ti), com memória de forma acima da Tamb, quando 

submetida a variados tratamentos termomecânicos. Esta liga é referida como Liga H. Quando 

o formato geométrico da chapa for o ponto limitante para uma técnica específica, são 

apresentados resultados relativos a arames da Liga H e de uma liga de Ni-Ti de composição 

equiatómica (50,0 a 50,2%at.Ti), nomeada de Liga M. Foi efectuado um estudo comparativo 

do comportamento da Liga H submetida a tratamento termomecânico de ausforming com o de 

uma liga de Ni-Ti rica em Ni (50,8%at.Ni), nomeada de Liga S. 

O diagrama ilustrado na Fig. 4.1 apresenta o planeamento das condições de 

processamento da liga em estudo (como recebida, tratamento térmico ou termomecânico) em 

função das técnicas de caracterização, comparações com outras ligas do mesmo sistema e 

comportamentos observados que são objecto de foco dos resultados apresentados. 

Dessa forma, o capítulo de “Resultados” está dividido em quatro partes, sendo elas: 

− Características do Material como Recebido: apresenta a caracterização das 

temperaturas de transformação (por DSC e RE), estrutural (MO, SEM e DRX à Tamb) 

e mecânica (tracção à Tamb) das ligas de Ni-Ti envolvidas neste estudo, no estado 

inicial como recebido. 

− Tratamentos Térmicos: apresenta o comportamento da Liga H e da Liga M quando 

submetidas a diferentes tratamentos térmicos. Os resultados são relativos à 

caracterização das temperaturas de transformação (por DSC e RE), estrutural (por 

DRX à Tamb e in-situ a alta temperatura), e caracterizações mecânicas (por ensaio de 
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tracção, microdureza e ultra-microdureza Vickers à Tamb). Além disso, trata os 

aspectos da precipitação e crescimento de Ti2Ni, e a evolução da textura da austenite, 

referidos a Liga H. 

− Tratamentos Termomecânicos: subdivido em três grupos (i) tratamentos 

termomecânicos com uma etapa de marforming; (ii) tratamentos termomecânicos 

com múltiplas etapas de marforming e (iii) ausforming. 

o Tratamentos termomecânicos com uma etapa de marforming: apresenta os 

aspectos associados aos fenómenos de recuperação e recristalização das ligas 

de Ni-Ti com memória de forma quando submetida a esforços mecânicos que 

excedem a sua capacidade de completa recuperação elástica. 

o Tratamentos termomecânicos com múltiplas etapas de marforming: apresenta o 

comportamento da Liga H quando submetida a diferentes tratamentos 

termomecânicos com múltiplas etapas de marforming. Esta parte avalia os 

diferentes estados resultantes da marforming em conjunto com tratamentos 

térmicos quanto aos diferentes comportamentos associados ao EMF referentes 

às características finais da Liga H. 

o Ausforming: apresenta o paralelo entre as Ligas H e S quando submetidas a 

uma condição específica de tratamento termomecânico de ausforming. 

− Estabilidade das Características de Transformação: são apresentados os aspectos das 

mudanças no comportamento das transformações martensíticas termoelásticas em 

uma e duas etapas, no arrefecimento e aquecimento, oriundas de diferentes condições 

de processamento da Liga H apresentadas no presente trabalho. 

Como são tratadas transformações de fases e suas respectivas temperaturas de 

transformação torna-se necessário definir de início a nomenclatura dada às temperaturas das 

transformações directa e inversa: 

Ms, Mp, Mf – início, pico, fim da transformação directa originando B19’; 

Ms’, Mp’, Mf’ – início, pico, fim da transformação B2→B19’; 

Ms’’, Mp’’, Mf’’ – início, pico, fim da transformação R→B19’; 

As, Ap, Af – início, pico, fim da transformação inversa originando B2; 

As’, Ap’, Af’ – início, pico, fim da transformação B19’→B2; 

As’’, Ap’’, Af’’ – início, pico, fim da transformação R→B2; 
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Rs, Rp, Rf – início, pico, fim da transformação B2→R; 

Rs*, Rp*, Rf* – início, pico, fim da transformação B19’→R; 

Convencionou-se estabelecer o início e final de transformação, respectivamente, em 1% 

e 99% de nova fase formada. Para o cálculo da percentagem de nova fase formada, recorreu-

se à integração das curvas DSC (ver secção 3.3.3.1 Calorimetria Diferencial de Varrimento 

(DSC)). 

 

 
Fig. 4.1 – Diagrama das condições de processamento e caracterizações da liga em estudo. 
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4.2   CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL COMO RECEBIDO 
 

Este estudo teve como objectivo analisar o efeito das condições de tratamentos térmicos 

e termomecânicos sobre as características das transformações directa e inversa das Ligas H, 

M e S. É por isso de primordial importância compreender as características iniciais do 

material no estado “como recebido”. Nesta secção são apresentadas as características das 

transformações (temperaturas de transformação e cinéticas de transformação) obtidas por 

ensaios de DSC, RE e DRX com ciclo térmico, bem como as características estruturais 

(obtidas por DRX e MO) e mecânicas (obtidas por ensaio de tracção à Tamb). São também 

apresentadas imagens de SEM das superfícies de fractura por tracção. 

 

4.2.1   Características das Transformações 
 

Nas Fig. 4.2, Fig. 4.4, Fig. 4.6 e Fig. 4.8 são apresentadas as caracterizações térmicas 

com ciclos térmicos completos por DSC e RE (excepto na Fig. 4.8b, devido à temperatura 

mínima de operação) das Ligas H, M e S na condição como recebida. Com uso conjunto das 

técnicas de DSC e RE torna-se possível identificar a maior parte das sequências de 

transformações de fases em sobreposição. Além disso, são apresentados espectros de DRX 

tridimensionais em função da temperatura (Fig. 4.3) para pôr em evidência as transformações 

directa e inversa da chapa como recebida (cHCR) por DRX in-situ com ciclo térmico entre a 

Tamb e 200ºC. 

As Fig. 4.5, Fig. 4.7 e Fig. 4.9 apresentam ciclos de DSC interrompidos no 

arrefecimento em campos de coexistência das fases R, B19’ e/ou B2 para as Ligas H, M e S. 

As análises de DSC com ciclo interrompido têm o intuito de ilustrar como se dão as 

transformações inversas quando há vestígio de fase-R e/ou austenite em conjunto ou não com 

B19’. 

A Tab. 4.1 apresenta as temperaturas de início (1% transformado), fim (99% 

transformado) e dos picos exotérmicos e endotérmicos das respectivas ligas em estudo. Os 

valores apresentados foram extraídos das curvas de DSC pela integração da área dos picos e 

em alguns casos pela prévia desconvolução de picos sobrepostos. A atribuição das 
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temperaturas e transformações de fases foi feita com base na análise conjunta pela técnica de 

DSC e RE. 

 

Tab. 4.1 – Temperaturas de Transformação de Fase das Ligas H, M e S (como recebida). 
Arrefecimento 

B2→R B2→B19’ R→B19’ 
Amostras 

Rs Rp Rf Ms’ Mp’ Mf’ Ms’’ Mp’’ Mf’’ 
cHCR 64,9 53,7 44,3 58,7 * * * * 13,5 
aHCR 69,0 64,7 50,2 - - - 44,3 41,9 26,3 
aMCR 49,5 42,3 28,2 - - - 23,0 9,0 -14,8 
cSCR 29,6 14,4 -16,0 - - - -40,4 -67,4 -100,8 

Aquecimento 
B19’→R B19’→B2 R→B2 

Amostras 

Rs* Rp* Rf* As’ Ap’ Af’ As’’ Ap’’ Af’’ 
cHCR 66,8 * * * 94,9 * * * 106,6 
aHCR - - - 80,5 87,9 103,7 - - - 
aMCR 40,5 * * * 57,7 * * * 73,0 
cSCR -30,6 * * * * * 1,9 15,8 27,9 

Com base nas curvas de DSC e RE: “s” – 1% transformado; “p” – temperatura de pico; “f” – 99% transformado; 
“-“ – não detectado; “*” – indefinido. 

 

A curva de DSC (Fig. 4.2a) mostra a coexistência de B19’ com outra fase (fase-R e/ou 

austenite com martensite) à Tamb pelo facto da temperatura de fim da transformação (Mf’’ – 

Tab. 4.1) no arrefecimento ser de 13,5ºC. A evidência de uma transformação em múltiplas 

etapas é apresentada na curva de RE (Fig. 4.2b). O andamento da curva de variação da 

resistividade eléctrica entre 0 e 20ºC põe também em evidência a presença de várias fases 

próximo da Tamb. 

 

 
Fig. 4.2 – Chapa da Liga H como recebida (cHCR). Curvas de: (a) DSC e (b) RE. 
 

Com uso do artifício de desconvolução dos picos exotérmicos sobrepostos no 
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arrefecimento da Fig. 4.2a em conjunto com os valores da integração da área dos picos, as 

temperaturas de início (Rs = 64,9ºC, ver Tab. 4.1), pico (Rp = 53,7ºC, ver Tab. 4.1) e fim 

(Rf = 44,3ºC, ver Tab. 4.1) da transformação B2→R, a temperatura de início (Ms’ = 58,7ºC, 

ver Tab. 4.1) da transformação B2→B19’ e a temperatura de fim (Mf’’ = 13,5ºC, ver 

Tab. 4.1) da transformação R→B19’ podem ser definidas. Porém, o artificio da 

desconvolução torna-se difícil quando os picos de DSC exotérmicos e/ou endotérmicos 

apresentam somente uma forma assimétrica (indício de transformações sobrepostas para as 

ligas com EMF) e não apresentam uma clara evidência de sobreposição, como no exemplo do 

pico exotérmico da Fig. 4.2a. Dessa forma, é difícil afirmar quais são as temperaturas de pico 

(Mp’) e fim (Mf’) da transformação B2→B19’ e as temperaturas de início (Ms’’) e pico (Mp’’) 

da transformação R→B19’. A Fig. 4.2b mostra que o início (Ms’’) da transformação R→B19’ 

dá-se aproximadamente a 40ºC. 

A transformação B2→R, em cHCR, é evidenciada na análise de DSC (Fig. 4.2a) pelo 

primeiro pico exotérmico no arrefecimento e na análise de RE (Fig. 4.2b) pelo abrupto 

aumento da resistividade eléctrica no arrefecimento. A transformação R→B19’, em cHCR, é 

evidenciada pela análise de DSC (Fig. 4.2a) pela existência de dois picos exotérmicos 

sobrepostos no arrefecimento e na análise de RE (Fig. 4.2b) pelo grande decréscimo na 

resistividade eléctrica durante o arrefecimento. A transformação B2→B19’, em cHCR, não é 

tão clara, mas existem duas evidências de que a mesma ocorre: (i) na análise de DSC o 

segundo pico exotérmico é relativo às transformações B2→B19’ e R→B19’, devido ao facto 

de a temperatura de início (Ms’ = 58,7ºC, ver Tab. 4.1) pode ser atribuída ao início da 

transformação B2→B19’ em virtude de estar próxima da temperatura de início do primeiro 

pico exotérmico (Rs = 64,9ºC, ver Tab. 4.1), ambos calculados a partir da desconvolução do 

pico exotérmico correspondente a B2→R+B19’ (Fig. 4.2a – B2→R+B19’); e (ii) na análise 

de RE durante o arrefecimento não se forma um patamar bem definido associado à 

resistividade da fase-R, o que nos dá indícios da transformação simultânea B2→R e 

B2→B19’ em diferentes regiões da matriz de B2. 

A identificação das transformações inversas na chapa cHCR durante o aquecimento 

(B19’→R, R→B2 e B19’→B2) só é possível com uso das duas análises de DSC (por ciclo 

simples, Fig. 4.2a, e por ciclo interrompido, Fig. 4.5a) e RE (Fig. 4.2b). A análise de DSC 
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(Fig. 4.2a) indica a possibilidade de B19’→R pelo facto da temperatura de início do pico 

endotérmico ser inferior à temperatura de início do primeiro pico exotérmico (B2→R) e pelo 

seu aspecto assimétrico. Outra evidência da transformação B19’→R no aquecimento é 

apresentada na Fig. 4.5 pelos ciclos de DSC interrompidos no arrefecimento para as amostras 

de chapa cHCR (Fig. 4.5a) e arame aHCR (Fig. 4.5b) da liga H, onde aparecem dois picos 

endotérmicos quando o ciclo é interrompido no campo de coexistência de R, B19’ e/ou B2. 

Por exemplo, quando o ciclo é interrompido no arrefecimento (ciclo interrompido a 50ºC para 

o arame aHCR, Fig. 4.5b), após a transformação B2→R se completar, no aquecimento só 

ocorre um pico endotérmico (devido à transformação inversa R→B2) no mesmo intervalo de 

temperatura em que no arrefecimento ocorre o pico correspondente à transformação directa. 

No caso do ciclo ser interrompido no arrefecimento quando há a coexistência de B2, R e B19’ 

(Fig. 4.5a e Fig. 4.5b com ciclo interrompido a 41ºC), ocorrem dois picos endotérmicos no 

aquecimento devidos às transformações inversas R→B2 e B19’→B2. A transformação 

R→B2 dá-se no mesmo intervalo de temperatura da transformação B2→R no arrefecimento e 

B19’→B2 dá-se em um intervalo de temperatura superior ao de B2→R (Fig. 4.5a e Fig. 4.5b 

com ciclo interrompido a 41ºC). 

A análise de RE (Fig. 4.2b) detecta claramente a transformação B19’→B2 na chapa 

cHCR, pelo pequeno aumento na resistividade eléctrica (comportamento diferente da 

transformação em duas etapas B2→R e R→B19’ no arrefecimento). 

Com a observação conjunta das duas técnicas de DSC e RE (Fig. 4.2) verifica-se que as 

transformações de fases na chapa cHCR durante o aquecimento (B19’→R, B19’→B2 e 

R→B2) e arrefecimento (B2→R, B2→B19’ e R→B19’) ocorrem em múltiplas etapas. 

Ao observar a evolução estrutural da chapa cHCR durante o ensaio de DRX in-situ a 

alta temperatura sob vácuo (ESRF, Fig. 4.3) com ciclo entre 25 e 200ºC, pode verificar-se que  

a intensidade do pico de difracção de B2 (110) aumenta suavemente sem aparente decréscimo 

da intensidade dos picos de B19’. Quanto atinge os 70ºC ocorre um aumento abrupto na 

intensidade do pico (110)B2 e decréscimo dos picos de B19’, indicando a ocorrência da 

transformação B19’→B2 (Fig. 4.3a). Ao arrefecer, após o aquecimento a 200ºC, apresenta 

uma transformação em duas etapas (B2→R→B19’) (Fig. 4.3b). 

Quanto à transformação R→B2 na chapa cHCR, esta não pode ser evidenciada pelas 
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análises de DSC, RE e DRX; a sua ocorrência é inferida por existir a transformação prévia 

B19’→R (ciclos interrompidos de DSC – Fig. 4.5) e a amostra a alta temperatura ser 

completamente austenítica. Na secção 4.4.1.1 (Recuperação e Recristalização) deste capítulo 

são apresentadas outras evidências das transformações inversas em múltiplas etapas para a 

amostra cHCR, com uso da técnica de DT. 

É importante assinalar que a análise de DRX in-situ (ESRF, Fig. 4.3) põe em evidência 

a presença do precipitado Ti2Ni no estado como recebido da chapa da Liga H. 

 

 
Fig. 4.3 – DRX in-situ a alta temperatura sob vácuo (ESRF), amostra cHCR. 

(a) Aquecimento. (b) Arrefecimento.  
 

O arame aHCR apresenta-se martensítico à Tamb segundo a análise de DSC (Fig. 4.4a). 

A análise de RE (Fig. 4.4b) detecta a coexistência de B19’ e fase-R no arame como recebido, 

pela alta resistividade eléctrica à Tamb e decréscimo desta a temperaturas próximas de Ap’ 

(94,9ºC, ver Tab. 4.1). Devido ao pequeno diâmetro (0,8 mm) do arame não foi possível 

realizar ensaios de DT, pois as amostras deste diâmetro apresentam instabilidade elástica à 

compressão (fenómeno designado por varejamento) no decorrer dos ensaios. As 

transformações directa e inversa dão-se em duas etapas (B2→R→B19’) e uma etapa 

(B19’→B2), respectivamente. A análise de DSC (Fig. 4.4a) evidencia a transformação directa 

em duas etapas (B2→R→B19’) no arrefecimento (dois picos exotérmicos totalmente 

separados) e a transformação inversa em uma etapa (B19’→B2) (um pico exotérmico no 

aquecimento num intervalo de temperatura superior ao início das transformações no 

arrefecimento). A análise de RE (Fig. 4.4b) confirma as observações constatadas pela análise 
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de DSC por: (i) um aumento abrupto da resistividade eléctrica no arrefecimento (B2→R) 

seguido de uma região de variação linear da resistividade eléctrica da fase-R em função da 

temperatura de resistividade eléctrica elevada (fase-R) seguido por um grande decréscimo 

(R→B19’); e (ii) um aumento suave da resistividade eléctrica no aquecimento (B19’→B2). 

 

 
Fig. 4.4 – Arame da Liga H como recebido (aHCR). Curvas de: (a) DSC e (b) RE. 
 

 
Fig. 4.5 – Ciclos de DSC interrompidos no arrefecimento. (a) cHCR a 39ºC. (b) aHCR a 50ºC 

e a 41ºC. 
 

O arame aMCR pode apresentar-se martensítico ou somente com fase-R à Tamb, 

dependendo da temperatura final no arrefecimento durante o processamento final de produção 

ou de uso da liga. Apresentar-se-á martensítico se for arrefecido abaixo de -20ºC e, ao 

retornar à Tamb, estará inteiramente martensítico devido ao facto de Mf’’ = -14,8ºC e 

Rs* = 40,5ºC (Tab. 4.1). Apresentar-se-á maioritariamente com fase-R se for arrefecido até à 

Tamb, pois Rf = 28,2ºC e Ms’’ = 23,0ºC (Tab. 4.1). 

Quando o arame aMCR é aquecido pela primeira vez (estado como recebido) apresenta 



Tratamentos Termomecânicos de Ligas do Sistema Ni-Ti. 
Caracterização Estrutural e Optimização das Propriedades Associadas ao Efeito de Memória de Forma. 

 
Capítulo 4 RESULTADOS 

Andersan dos Santos Paula – FCT/UNL – Lisboa (2006) 162

um comportamento muito curioso; pela análise de RE (Fig. 4.6b – curva identificada como 

“1º aquecimento B19’+R→B2”), verifica-se a existência de múltiplos pontos de 

transformações de B19’+R→B2 tendo em conta o decréscimo da resistividade por etapas nos 

intervalos de temperaturas em que têm lugar as diferentes transformações. As razões deste 

comportamento são elucidadas na secção 4.4.1.1 (Recuperação e Recristalização) deste 

capítulo, com uso da técnica de DT. 

 

 
Fig. 4.6 – Arame da Liga M como recebida (aMCR). Curvas de: (a) DSC e (b) RE. 
 

A análise conjunta das curvas de DSC (Fig. 4.6a) e RE (Fig. 4.6b) evidencia que o 

arame aMCR apresenta a transformação directa em duas etapas e a inversa em múltiplas 

etapas. A análise de DSC (Fig. 4.6a) apresenta dois picos exotérmicos durante o 

arrefecimento em distintos intervalos de temperatura, sendo o primeiro a transformação 

B2→R e o segundo a transformação R→B19’. A análise de RE (Fig. 4.6b) apresenta durante 

o arrefecimento um aumento abrupto da resistividade pela transformação B2→R, seguido por 

uma região de variação linear da resistividade eléctrica da fase-R em função da temperatura e 

um decréscimo da resistividade pela transformação R→B19’. A análise de DSC dá-nos 

indícios da transformação em duas etapas no aquecimento devido a três pontos: (i) o início da 

transformação B19’→R no aquecimento (Rs* = 40,5ºC, ver Tab. 4.1) dá-se a uma temperatura 

inferior ao início da transformação no arrefecimento (Rs = 49,5ºC, ver Tab. 4.1); (ii) quando o 

arame aMCR é submetido a um ciclo de DSC interrompido (Fig. 4.7) no arrefecimento a 22ºC 

(campo de predomínio da fase-R entre Rs = 49,5ºC e Ms’’ =23,0ºC, ver Tab. 4.1) ocorre 

apenas um pico endotérmico (R→B2) no aquecimento no mesmo intervalo de temperatura da 

transformação B2→R durante o arrefecimento; (iii) quando o arame aMCR é submetido a um 
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ciclo de DSC interrompido (Fig. 4.7) no arrefecimento a -5ºC (campo de predomínio da 

fase-R e B19’ próximo de a Mp’’ = 9,0ºC, ver Tab. 4.1) ocorrem dois picos endotérmicos 

sobrepostos (R→B2 e B19’→B2) no arrefecimento, sendo que a bossa do primeiro pico dá-se 

na região de intervalo de temperatura da transformação B2→R. A análise de RE (Fig. 4.6b – 

curva identificada como “2º aquecimento B19’→R e B19’+R→B2”) exibe um subtil 

decréscimo da resistividade eléctrica durante o aquecimento; isto é devido a uma 

sobreposição das gamas de temperaturas de transformação B19’→R e R→B2. 

 

 
Fig. 4.7 – Ciclos de DSC interrompidos no arrefecimento (a 22 e -5ºC) do arame aMCR. 

 

A chapa cSCR apresenta-se austenítica com uma fracção diminuta de fase-R à Tamb, 

devido ao valor de Af’’ (27,9ºC) ser menor do que o de Rs (29,6ºC) (Tab. 4.1). A presença da 

fase-R na chapa cSCR é evidenciada no primeiro aquecimento durante a análise de RE 

(Fig. 4.8b) pelo decréscimo da resistividade eléctrica no início do aquecimento pela 

transformação R→B2. A análise de DSC (Fig. 4.8a) apresenta dois picos exotérmicos no 

arrefecimento, sendo o primeiro pico a transformação B2→R evidenciada pelo aumento 

abrupto da resistividade eléctrica na curva de RE (Fig. 4.8b). O segundo pico exotérmico na 

análise de DSC diz respeito à transformação R→B19’. 
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Fig. 4.8 – Chapa da Liga S como recebida (cSCR). Curvas de: (a) DSC e (b) RE. 

 

Quando a chapa cSCR é submetida a ciclos interrompidos no arrefecimento a -25ºC 

(entre Rf = -16,0ºC e Ms’’ = -40,4ºC), a -50ºC (entre Ms’’ = -40,4ºC e Mp’’ = -67,4ºC) e -75ºC 

(entre Mp’’ = -67,4ºC e Mf’’ = -100,8ºC), como mostra a Fig. 4.9, torna-se evidente que a 

transformação inversa, após arrefecimento até -120ºC, ocorre em múltiplas etapas (Fig. 4.8). 

No caso da amostra arrefecida com ciclo interrompido a -25ºC (com 100% de fase-R) aparece 

um único pico endotérmico associado à transformação R→B2 no aquecimento, no mesmo 

intervalo de temperatura do pico exotérmico do arrefecimento (B2→R). Já nos casos das 

amostras arrefecidas com ciclo interrompido a -50ºC (grande fracção de R e pequena fracção 

de B19’) e -75ºC (pequena fracção de R e grande fracção de B19’) surgem dois picos 

endotérmicos associados às transformações de B19’→R e B19’→B2 (primeiro pico) e R→B2 

(segundo pico). Estes resultados mostram que: (i) o primeiro pico é mais evidente para o ciclo 

interrompido a -75ºC devido à maior fracção de B19’ que se transforma em R e B2; e (ii) o 

segundo pico é no mesmo intervalo de temperatura do primeiro pico exotérmico do 

arrefecimento (B2→R). 
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Fig. 4.9 – Ciclo DSC Interrompido no arrefecimento (a -25, -50, -75 e -120ºC) da chapa 

cSCR. 
 

4.2.2   Caracterização Estrutural e Mecânica 
 

De forma a dar continuidade à caracterização das amostras como recebidas (cHCR, 

aHCR e aMCR), são apresentados resultados relativos à caracterização estrutural e mecânica 

(espectros de DRX, micrografias da microestrutura por microscopia óptica, curvas de tracção 

e micrografias da superfície de fractura após ensaio de tracção por SEM) com o intuito de 

identificar as propriedades estruturais, morfológicas e mecânicas das ligas em estudo no 

estado como recebido. 

A Fig. 4.10 apresenta as microestruturas por microscopia óptica (MO) das amostras de 

chapa e de arame da Liga H; de arame da Liga M e de chapa da Liga S em estudo na condição 

como recebida à Tamb, respectivamente. As Fig. 4.11, Fig. 4.12, Fig. 4.13 e Fig. 4.14 

apresentam os espectros de DRX, as curvas tensão-extensão e suas respectivas superfícies de 

fractura à Tamb (observados por SEM) das amostras de chapa e arame da Liga H, de arame da 

Liga M e de chapa da Liga S, respectivamente. 
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Fig. 4.10 – MO (Tamb): (a) cHCR (50x); (b) aHCR (100x); (c) aMCR (100x); (d) cSCR (100x). 

 

As Fig. 4.10a e Fig. 4.10b apresentam a chapa cHCR e o arame aHCR com uma matriz 

maioritariamente martensítica à Tamb, em consonância com o que foi evidenciado pelas 

análises de DSC, RE e DT (Fig. 4.2 e Fig. 4.4). Esta característica é novamente evidenciada 

pelos espectros de DRX e curvas de tracção à Tamb (Fig. 4.11 e Fig. 4.12). O espectro de DRX 

(Fig. 4.11a) da chapa cHCR exibe picos maioritariamente martensíticos e a possível presença 

de fase-R e austenite é presumida tendo em conta os picos de difracção situados na vizinhança 

de 2θ = 42º. A fracção de fase-R e/ou austenite é tão diminuta que não é evidenciada pela 

presença de dois patamares de tensão na curva de tensão-extensão (Fig. 4.11b), a qual 

apresenta um único patamar pouco definido e com nível de tensão um pouco alto para as 

amostras somente martensíticas (entre 70 e 140 MPa). Esta característica pode ser devida a 

dois fenómenos: (i) nível elevado de tensões residuais comparativamente com as amostras no 

estado totalmente recristalizado causado pela reorientação das variantes da martensite e início 
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da deformação por escorregamento de deslocações, e (ii) transformação martensítica induzida 

por tensão da pequena fracção de austenite retida à Tamb. A chapa cHCR atinge a ruptura após 

cerca de 38% de extensão total com um máximo de resistência à tracção de aproximadamente 

1125 MPa. O espectro de DRX (Fig. 4.12a) do arame aHCR apresenta somente picos de 

difracção da martensite (B19’), em consonância com a curva tensão-extensão do arame aHCR 

(Fig. 4.12b), a qual apresenta o aspecto da deformação por tracção de uma amostra 100% 

martensítica. O arame aHCR rompe após cerca de 17,5% de extensão total com um máximo 

de resistência à tracção de aproximadamente 875 MPa.  

As amostras de chapa (Fig. 4.11c,d) e de arame (Fig. 4.12c-e) da Liga H, na condição 

como recebida, apresentam a superfície de fractura à tracção a partir da estrutura martensítica 

(B19’) à Tamb com pouca estricção e formação de taça/cone somente para o arame, com 

carácter dúctil, aspecto granuloso e com formação de “cúpulas” e buracos no interior de 

algumas das cúpulas. As cúpulas alongadas formadas na superfície de fractura da chapa 

(Fig. 4.11d) são aparentemente mais profundas e maiores do que as do arame (Fig. 4.12d). 

Além disso, os buracos presentes no interior das cúpulas da superfície de fractura da chapa 

(Fig. 4.11d) são maiores do que no arame (Fig. 4.12d). 

 

 
Fig. 4.11 – (a) Espectro de DRX, (b) curva de tracção e (c,d) SEM da superfície de fractura 

da chapa cHCR (Tamb). 
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Fig. 4.12 – (a) Espectro de DRX, (b) curva de tracção e (c-e) SEM da superfície de fractura 

do arame aHCR (Tamb). 
 

A Fig. 4.10c apresenta a microestrutura do arame aMCR com uma matriz parcialmente 

martensítica à Tamb, o que comprova que a temperatura final de processamento foi superior a 

Mf’’ (Tab. 4.1). Apesar do comportamento da curva tensão-extensão (Fig. 4.13b) deste arame 

ser característica de uma amostra martensítica, o espectro de DRX (Fig. 4.13a) apresenta a 

evidência de presença de fase-R juntamente com B19’ à Tamb. Esta constatação da existência 

de fase-R está em concordância com o comportamento da resistividade eléctrica durante o 

primeiro aquecimento do arame aMCR como recebido (Fig. 4.6b). O arame apresenta um 

patamar de tensão muito bem definido a cerca de 125 MPa, associado à reorientação das 

variantes da martensite, e um longo patamar (aproximadamente a 1000 MPa) antes da ruptura 

para cerca de 89% de extensão total. 

O arame aMCR (Fig. 4.13c-e) apresenta uma superfície de fractura à tracção, a partir de 

uma estrutura mista de martensite (B19’) e fase-R à Tamb, com apreciável estricção e formação 

de taça/cone, carácter dúctil, aspecto granuloso e com formação de cúpulas e de buracos no 

interior das cúpulas. As cúpulas do arame aMCR (Fig. 4.13d) são mais arredondadas e 

maiores que as das amostras da Liga H (Fig. 4.11d e Fig. 4.12d), porém menos profundas que 
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a chapa cHCR (Fig. 4.11d). Os buracos presentes no interior da cúpulas da superfície de 

fractura do arame aMCR (Fig. 4.13e) são de dimensão próxima da dos presentes no arame 

aHCR (Fig. 4.12e). 

 

 
Fig. 4.13 – (a) Espectro de DRX, (b) curva de tracção e (c-e) SEM da superfície de fractura 

do arame aMCR (Tamb). 
 

A Fig. 4.10d apresenta a microestrutura da chapa cSCR com uma matriz austenítica 

com tamanho de grão médio de aproximadamente 50 µm. Apesar da micrografia (Fig. 4.10d) 

não evidenciar a fase-R, esta deve estar presente devido à temperatura de início (Rs = 29,6ºC) 

da formação da fase-R no arrefecimento ser superior à Tamb e à temperatura de fim 

(Af’’ = 27,9ºC) da formação de B2 no aquecimento (Tab. 4.1). A fracção de fase-R existente 

não pode ser detectada por DRX (Fig. 4.14a). O espectro de DRX (Fig. 4.14a), para além da 

presença dos picos correspondentes à matriz essencialmente austenítica, indicia também a 

existência do precipitado Ni4Ti3 na condição como recebida. A curva tensão-extensão por 

tracção Fig. 4.14b apresenta características de uma amostra austenítica, que apresenta um 

patamar não muito bem definido com tensão mínima a cerca de 350 MPa (associado à 

transformação martensítica induzida sob tensão). A ruptura da amostra deu-se após cerca de 
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29,4% de extensão total. A chapa cSCR (Fig. 4.14c-e) apresenta uma superfície de fractura à 

tracção, a partir de uma estrutura austenítica (B2) à Tamb, com apreciável estricção e formação 

de vários planos de ruptura na superfície de fractura, carácter dúctil, aspecto granuloso e com 

formação de cúpulas e de buracos no interior das cúpulas. As cúpulas da chapa cSCR 

(Fig. 4.14d) são as mais largas e as menos profundas entre as presentes nas amostras da Liga 

H (Fig. 4.11d e Fig. 4.12d) e Liga M (Fig. 4.13d). Os buracos presentes no interior das 

cúpulas da superfície de fractura da chapa cSCR (Fig. 4.14e) são aparentemente os menores 

entre os presentes nas amostras aqui apresentadas (Fig. 4.11d, Fig. 4.12d,e e Fig. 4.13d,e). 

 

 
Fig. 4.14 – (a) Espectro de DRX, (b) curva de tracção e (c-e) SEM da superfície de fractura 

da chapa cSCR (Tamb). 
 

As cúpulas presentes nas Fig. 4.11, Fig. 4.12, Fig. 4.13 e Fig. 4.14 são resultado da 

formação de microporosidades durante o processo de deformação permanente da matriz de 

NiTi e os buracos estão associados à descoesão matriz/precipitados. Estes precipitados podem 

ser TiC, oriundos do processo de fusão durante a elaboração da liga e/ou da matéria-prima. 

Muitos destes precipitados desprendem-se da matriz Ni-Ti durante o processo de deformação 

no decorrente do ensaio de tracção, por serem menos plásticos que a matriz de NiTi. 
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Todas as ligas no estado como recebido apresentam um carácter dúctil durante o 

processo de deformação por tracção (Fig. 4.15). O patamar de tensão ou região associada à 

reorientação de variantes de B19’ ou à transformação martensítica induzida por tensão 

apresenta um valor mínimo de ~50 MPa para o arame martensítico aHCR, e máximo de 

~350 MPa para a chapa austenítica cSCR. A chapa cHCR e o arame aMCR que apresentam 

vestígios de fase-R na condição como recebida à Tamb, apresentando valores intermédios de 

tensão na região associada à reorientação de variantes de B19’ e/ou transformação 

martensítica induzida por tensão. A resistência à tracção de cada amostra segue o mesmo 

comportamento do patamar de tensão associado à reorientação das variantes da martensite 

e/ou a transformação induzida por tensão, ou seja, a resistência  tracção apresenta valor 

mínimo (~900 MPa) para o arame martensítico aHCR e valor máximo (~1300 MPa) para a 

chapa austenítica cSCR. As extensões totais mínima e máxima são de 17,5% para o arame 

aHCR e 89% para o arame aMCR, ambos martensíticos à Tamb, sendo este último o que 

apresenta uma maior estricção. A superfície de fractura do arame aHCR apresenta o maior 

número aparente de buracos no interior das cúpulas, possivelmente oriundos da descoesão 

matriz/precipitados, presumivelmente o TiC (Fig. 4.12d,e). 

 

 
Fig. 4.15 – Curvas tensão-extensão das chapas e arames das Ligas H, M e S na condição 

como recebida. 
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4.3   TRATAMENTOS TÉRMICOS 
 

Nesta secção são apresentados resultados relativos à evolução estrutural da chapa e dos 

arames da Liga H e M quando submetidas a tratamentos térmicos ao ar e/ou sob vácuo. Estes 

resultados põem em evidência as modificações nas sequências e temperaturas das 

transformações directa e inversa (DSC, RE, DT e DRX in-situ entre 25 a 180ºC), as alterações 

estruturais e de propriedades mecânicas à Tamb (DRX, ensaio de tracção, microdureza e 

ultra-microdureza Vickers), e a precipitação/crescimento do Ti2Ni e evolução da textura da 

austenite por (DRX in-situ entre 25 a 800ºC). 

As amostras de chapa e de arames da Liga H e M foram submetidas a uma série de 

tratamentos térmicos ao ar e/ou sob vácuo.  

Com base em nossos resultados publicados, A.S. Paula et al. [110], a Liga H submetida 

a tratamentos térmicos ao ar sujeita a diferentes velocidades de aquecimento e arrefecimento 

não apresenta modificações significativas para uma mesma temperatura de tratamento e 

tempo de manutenção de até 60 min.  

Segundo J.P.H.G. Canejo [150], a Liga H, quando submetida a tratamentos térmicos sob 

vácuo, sofre modificações nos mecanismos de transformação de fase (uma ou duas etapas) e 

temperaturas das transformações directa e inversa quando tratadas a 400, 500, 600 e 800ºC e 

diferentes tempos (60, 180 e 300 min) de manutenção a estas temperaturas. Porém, a 

influência da velocidade de arrefecimento não é tão efectiva em modificar as temperaturas das 

transformações directa e inversa. Com base nestes trabalhos, são apresentados a seguir os 

resultados da evolução térmica e estrutural da Liga H quando submetida a:  

− tratamentos térmicos ao ar com velocidades elevadas de aquecimento (introdução no 

forno à temperatura de tratamento) e de arrefecimento (têmpera em água) e tempo 

curto de manutenção (30 min) à temperatura de tratamento (entre 200 e 950ºC, com 

incrementos de 50ºC); 

− tratamentos térmicos sob vácuo com velocidades reduzidas de aquecimento e 

arrefecimento (3ºC/min) e tempo longo de manutenção (300 min) a diferentes 

temperaturas de manutenção (600 e 800ºC).  

Além disso, está contida na apresentação a evolução das transformações directa e 

inversa da liga M quando submetida a tratamentos térmicos ao ar similares aos da Liga H, 
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excepto pelo intervalo das temperaturas e tempo de manutenção: 400 a 600ºC com 

incrementos de 50ºC e manutenção de 60 min. 

Os tratamentos térmicos ao ar com temperatura de manutenção acima dos 600ºC 

causam oxidação  excessiva à superfície das amostras (TiO2, de acordo com resultados de 

C.H. Xu et al. [97]), sendo necessários tempos longos de decapagem por polimento químico 

(45% vol. H2O, 45% vol. HNO3 e 10% vol. HF). No entanto, a camada de óxido formada nos 

tratamentos térmicos sob vácuo a 800ºC é de fácil remoção, comparada com a formada nos 

tratamentos térmicos ao ar abaixo dos 600ºC. 

Estes resultados e observações serviram de base para a escolha das condições dos 

tratamentos termomecânicos com etapas de marforming e para os de ausforming da Liga H. 

 

4.3.1   Caracterização das Temperaturas de Transformação 
 

As Fig. 4.16 e Fig. 4.17 apresentam a evolução das temperaturas das transformações 

directa e inversa da chapa e do arame da Liga H, quando submetidos a tratamentos térmicos 

ao ar e sob vácuo, respectivamente. 

Verifica-se com o tratamento térmico ao ar (Fig. 4.16) uma zona de significativa 

alteração das transformações directa e inversa no intervalo entre 400 e 500ºC, onde a fase-R 

deixa de ser detectada gradualmente durante o arrefecimento e aquecimento (neste caso aos 

300ºC). A partir dos 500ºC as temperaturas das transformações directa (Ms’, Mp’ e Mf’ – 

B2→B19’) e inversa (As’, Ap’ e Af’ – B19’→B2) tendem a aumentar até estabilizar em 600ºC 

para a chapa (Fig. 4.16a) e 700ºC para o arame (Fig. 4.16b). Entre 850 e 950ºC voltam a 

ocorrer flutuações nas temperaturas das transformações directa e inversa, ou seja B2↔B19’, 

sendo estas flutuações mais significativas nas temperaturas da transformação inversa. A chapa 

(Fig. 4.16a), quando comparada com o arame (Fig. 4.16b), apresenta flutuações significativas 

nas temperaturas de fim de transformação directa (Mf) e inversa (Af). 

O comportamento das temperaturas das transformações directa e inversa das amostras 

com tratamento térmico sob vácuo (Fig. 4.17) difere do ao ar somente para a temperatura de 

manutenção de 800ºC por 300 min. A 800ºC a temperatura de início da transformação inversa 

(As) é inferior à temperatura de início da transformação directa (Ms). Esta evidência levanta 

questões quanto à possibilidade de existência de fase-R no início das transformações directa e 
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inversa. 

 

 
Fig. 4.16 – Evolução das temperaturas de transformação da Liga H com tratamento térmico 

ao ar entre 200 e 950ºC por 30 min seguido de têmpera em água. (a) Chapa. (b) Arame. 
 

Devido à evolução das transformações directa e inversa da Liga H quando submetida a 

diferentes tratamentos térmicos, podem ser constituídos 3 grupos de amostras para os quais se 

verifica:  

− presença significativa de fase-R no arrefecimento, para tratamento térmico até 450ºC 

por 30 min, comportamento similar ao da condição como recebida (Fig. 4.16);  

− não detecção da fase-R no aquecimento e arrefecimento para tratamento térmico a 

partir dos 500ºC (Fig. 4.16);  

− pequena sobreposição nos intervalos de temperaturas dos picos endotérmicos e 
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exotérmicos de DSC durante o aquecimento e arrefecimentos, respectivamente, nos 

casos (i) da chapa como recebida e com tratamento térmico até 250ºC por 30 min 

(Fig. 4.16a) e (ii) da chapa e arame com tratamento térmico a 800ºC por 300 min 

(Fig. 4.17). 

 

 
Fig. 4.17 – Evolução das temperaturas de transformação da Liga H com tratamento térmico 

sob vácuo a 600 e 800ºC por 300 min e velocidades de aquecimento e arrefecimento de 
3ºC/min. (a) Chapa. (b) Arame. 

 

A Fig. 4.18 apresenta as curvas de DSC e RE, respectivamente, para as amostras de 

chapa: cHCR, cHTTAiTm500C030mtAg e cHTTV3Cm800C300m3Cm. O arame da Liga H 

apresenta um comportamento similar quando submetido aos referidos tratamentos térmicos da 

Fig. 4.18. Como já foi discutido na secção 4.2 (Características do Material como Recebido), 
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deste capítulo, a chapa cHCR apresenta transformações directa e inversa em múltiplas etapas 

(B2↔R, B2↔B19’ e R↔B19’) pela análise conjunta das técnicas de DSC e RE. A chapa 

cHTTAiTm500C030mtAg segundo as análises de DSC (Fig. 4.18a) e RE (Fig. 4.18b) 

apresenta transformações directa e inversa em uma etapa (B2↔B19’). Com base nas análises 

de DSC (Fig. 4.18a) e RE (Fig. 4.18b), a chapa cHTTV3Cm800C300m3Cm apresentaria 

também transformação em uma etapa no aquecimento e arrefecimento, porém, comparando a 

curva de DSC (Fig. 4.18a) com a da chapa cHCR, no que diz respeito à sobreposição dos 

inícios das temperaturas das transformações directa e inversa, pode admitir-se que exista uma 

diminuta transformação B2↔R e R↔B19’ no aquecimento e no arrefecimento. Dessa forma, 

a chapa cHTTV3Cm800C300m3Cm apresentaria transformações directa e inversa em 

múltiplas etapas (B2↔R, B2↔B19’ e R↔B19’), dada a semelhança dos intervalos de 

temperaturas dos picos endotérmicos e exotérmicos da curva de DSC da chapa cHCR. 

 

 
Fig. 4.18 – Curvas de (a) DSC e (b) RE da chapa da Liga H sujeita a diferentes tratamentos 

térmicos. 
 

A análise de DT evidencia a presença de fase-R nas transformações directa (Fig. 4.19b) 

e inversa (Fig. 4.19a) na chapa da Liga H sujeita a diferentes tratamentos térmicos ao ar. A 

chapa cHTTAiTm400C030mtAg apresenta os mesmos comportamentos das transformações 

directa e inversa que as tratadas termicamente ao ar a temperatura inferior a 400ºC e tempo 

curto de manutenção seguidos de têmpera em água e a condição cHCR (após aquecimento 

acima de Af para o alívio de tensões apresentado na secção 4.4.1.1.1.1 – Transformações de 

Fases em Estrutura Deformada). A transformação B2→R durante o arrefecimento caracteriza-

se por uma contracção que pode ou não ser seguida de uma expansão relativa a R→B19’ e/ou 
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B2→B19’, devido à fracção de fase-R formada. A chapa cHTTAiTm400C030mtAg apresenta 

somente uma contracção no arrefecimento, devido à fracção de fase-R que se forma no 

mesmo intervalo de temperatura de B2→B19’ ser grande e a contracção associada com 

B2→R ser 5 vezes maior que a expansão associada a B2→B19’. Durante o aquecimento 

ocorre o mesmo para a chapa cHTTAiTm400C030mtAg: somente uma expansão associada a 

R→B2. Com o aumento da temperatura de manutenção (cHTTAiTm600C030mtAg, 

cHTTAiTm700C030mtAg e cHTTAiTm800C030mtAg – Fig. 4.19b) existe uma maior 

detecção de B2→B19’, associada a uma expansão, devido à menor fracção de fase-R formada 

(B2→R). O mesmo ocorre para o aquecimento durante a transformação inversa (Fig. 4.19a): 

com o aumento da temperatura de manutenção menor é a expansão associada a R→B2 e 

maior é a contracção associada a B19’→B2. 

 

 
Fig. 4.19 – Curvas de DT durante o (a) aquecimento e (b) arrefecimento da chapa da Liga H 

sujeita a diferentes tratamentos térmicos ao ar. 
 

A tendência de decréscimo da fracção de fase-R com o aumento da temperatura de 

manutenção apresentada pela Fig. 4.19, reforça a suposição da chapa 

cHTTV3Cm800C300m3Cm apresentar transformação directa e inversa em múltiplas etapas 

(B2↔R, B2↔B19’ e R↔B19’), devido a uma diminuta fracção de fase-R formada no início 

das respectivas transformações. 

O arame da Liga M (Fig. 4.20) apresenta um comportamento muito similar ao da Liga 

H, no que diz respeito à evolução das temperaturas das transformações directa e inversa para 

as condições com tratamento térmico ao ar. Difere somente em dois pontos para os 

tratamentos até 500ºC: (i) a temperatura de início da transformação inversa para os 
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tratamentos até 450ºC é inferior à temperatura de início de formação da fase-R no 

arrefecimento; e (ii) a fase-R está presente até à temperatura de tratamento de 500ºC. 

 

 
Fig. 4.20 – Evolução das temperaturas de transformação durante tratamento térmico ao ar, 

têmpera em água com manutenção entre 400 e 600ºC por 30 min. 
 

As curvas de DSC e RE apresentadas na Fig. 4.21 evidenciam os três grupos de 

comportamento das temperaturas das transformações directa e inversa do arame da Liga M 

quando submetido a diferentes temperaturas de manutenção no tratamento térmico ao ar: 

− amostra como recebida (aMCR) com comportamento similar para o tratamento até 

450ºC: (i) transformação directa em duas etapas evidenciado pela completa 

separação (Fig. 4.21a) dos intervalos de temperatura das transformações B2→R e 

R→B19’ no arrefecimento; e (ii) transformação inversa em múltiplas etapas 

evidenciado pela temperatura de início da transformação inversa ser inferior à do 

início da transformação B2→R, primeiro pico exotérmico, (Fig. 4.21a) e ao diminuto 

aumento na resistividade eléctrica seguido de um similar decréscimo (Fig. 4.21b). 

− Amostra com tratamento térmico a 500ºC (aMTTAiTm500C060mtAg): 

(i) transformação directa em múltiplas etapas com significativa sobreposição 

(Fig. 4.21a) dos intervalos de temperatura das transformação B2→R, B2→B19’ e 

R→B19’ no arrefecimento; e (ii) transformação inversa em múltiplas etapas 

evidenciado pelo diminuto aumento na resistividade eléctrica seguido de um similar 

decréscimo (Fig. 4.21b). 
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− Amostra com tratamento térmico a 600ºC (aMTTAiTm600C060mtAg) com 

comportamento similar para o tratamento acima de 500ºC: (i) transformação directa 

em múltiplas etapas evidenciado pelo diminuto aumento na resistividade eléctrica 

seguido de um significativo decréscimo (Fig. 4.21b); e (i) transformação inversa em 

uma etapa evidenciado pelo aumento da resistividade eléctrica (Fig. 4.21b). 

 

 
Fig. 4.21 – Arame da Liga M sujeita a diferentes tratamentos térmicos. Curvas de: (a) DSC e 

(b) RE. 
 

As transformações directa e inversa em múltiplas etapas do arame da Liga M com 

tratamentos térmicos apresentados na Fig. 4.21 são melhor elucidadas pelas análises de DT na 

secção 4.5 (Estabilidade das Características de Transformação) deste capítulo. 

 

4.3.2   Caracterização Estrutural e Mecânica 
 

A seguir são apresentados os resultados relativos à DRX à Tamb e in-situ a alta 

temperatura, evolução da textura (B19’ e B2), microdureza e ultra-microdureza Vickers, e 

tracção à Tamb relativos às diferentes condições de tratamento térmico da Liga H em 

comparação com a condição como recebida. 

 

4.3.2.1   Difracção de Raios-X (Tamb) 
 

A Liga H após tratamento térmico ao ar ou sob vácuo apresenta-se basicamente 
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martensítica à Tamb. No que diz respeito aos picos de DRX da martensite (B19’) para tais 

casos à Tamb, estes podem ser divididos em três grupos representados na Fig. 4.22 pelas 

amostras cHCR, cHTTAiTm500C030mtAg e cHTTV3Cm800C300m3Cm. O que os 

diferencia são as sequências das transformações directa e inversa e as temperaturas de fim da 

formação de B19’ (Mf’’), onde: 

− a amostra cHCR e outras amostras com tratamento térmico ao ar com temperatura de 

manutenção de até 450ºC, Mf’’ ser inferior aos 20ºC – os picos de DRX de B19’ não 

se apresentam tão definidos e intensos quando comparados com os outros casos, e a 

região angular 42 < 2θ < 43º apresenta vestígios de picos B2 e fase-R. 

− a amostra cHTTAiTm500C030mtAg e outras com Mf’’ inferior aos 40ºC – os picos 

de DRX são mais definidos que no o caso da cHCR, mas ainda apresenta vestígios de 

picos de B2 e fase-R na região angular 42 < 2θ < 43º. 

− a amostra cHTTV3Cm800C300m3Cm e outras com Mf’’ ser superior aos 40ºC – os 

picos de DRX de B19’ muito bem definidos e nenhum vestígio de picos de B2 e 

fase-R na região angular 42 < 2θ < 43º. 

 

 
Fig. 4.22 – Espectro de DRX da chapa da Liga H sujeita a diferentes tratamentos térmicos. 
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4.3.2.2   Difracção de Raios-X com Ciclo Térmico (θ/2θ) 
 

Apesar de existir uma evolução notória nas temperaturas das transformações directa e 

inversa, conforme as Fig. 4.16 e Fig. 4.17, pode dizer-se que a Liga H na forma de chapa 

apresenta três possibilidades de transformação após um dado tratamento térmico ao ar ou sob 

vácuo: 

− No primeiro caso, poderá apresentar transformação directa em duas etapas 

(B2→R→B19’) e inversa em uma etapa (B19’→B2) quando submetida a tratamento 

térmicos com temperaturas de manutenção de até 450ºC. 

− No segundo caso, transformações directa e inversa em uma única etapa (B19’↔B2) 

para as temperaturas de manutenção igual ou superior a 500ºC no referido tratamento 

térmico. 

− No terceiro caso, poderá apresentar transformações directa e inversa em múltiplas 

etapas, devido à formação de diminutas fracções de fase-R (B2↔R e B19’↔R) em 

paralelo com a transformação B19’↔B2, para o tratamento sob vácuo à temperatura 

mais alta de manutenção (800ºC por 300 min) e velocidades reduzidas de 

aquecimento e arrefecimento (3ºC/min). 

Por observações de DRX in-situ com ciclo térmico no intervalo de temperatura entre 25 

e 180ºC pode-se também verificar as sequências das transformações directa e inversa. O 

primeiro caso, já foi tratado na secção 4.2 (Características da Material Como Recebido) pela 

chapa cHCR (Fig. 4.3). A Fig. 4.23 retrata o segundo e o terceiro casos de transformações de 

fases da liga H quando submetida a tratamentos térmicos. 

A chapa cHTTAiTm500C030mtAg durante o ciclo térmico de DRX in-situ apresenta 

transformação inversa em uma etapa (B19’→B2 – Fig. 4.23a) e directa em múltiplas etapas 

(B2→R, B2→B19’ e R→B19’ – Fig. 4.23b). Porém não é possível observar o aparecimento 

dos picos de DRX da fase-R devido à transformação B2→R. Os picos de difracção da fase-R 

são somente visíveis quando a intensidade do pico de B2 decresce ao ponto de não haver 

sobreposições, devido a quase 100% da transformação B2→B19’. O decréscimo da 

intensidade dos picos de DRX da fase-R é devido à transformação R→B19’. 

As observações durante o ciclo térmico de DRX in-situ para a chapa 

cHTTV3Cm800C300m3Cm (Fig. 4.23c,d) são muito similares às da chapa 
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cHTTAiTm500C030mtAg (Fig. 4.23a,b). Não foi possível verificar as transformações 

B19’→R e R→B2 durante o aquecimento. 

 

 
Fig. 4.23 – Ciclo Térmico por DRX in-situ, entre 25 e 180ºC. (a,b) cHTTAiTm500C030mtAg. 

(c,d) cHTTV3Cm800C300m3Cm. 
 

Visto que a Liga H é uma liga de Ni-Ti rica em Ti, pressupõe-se que possa ocorrer a 

precipitação de Ti2Ni. Tanto a chapa como o arame têm dimensões consideráveis para que a 

formação de óxido, TiO2, na superfície não interfira nos fenómenos de precipitação a uma 

distância considerável da superfície durante um ciclo térmico a alta temperatura. 

Com o intuito de observar se a chapa cHCR continha precipitados na condição como 

recebida e/ou se a liga é passível de precipitação e crescimento de Ti2Ni, foram realizados 

ensaios de DRX in-situ a alta temperatura sob vácuo (melhor que 10-6 mbar) no intervalo 

entre 25 e 800ºC, como mostra a Fig. 4.24. A presença dos precipitados de Ti2Ni foi revelada 

na secção 4.2 (Características da Material Como Recebido) pela Fig. 4.3. 

A partir de varrimentos com acoplamento θ/2θ (ϕ e χ iguais a 0º) observa-se a evolução 

estrutural da amostra durante o aquecimento (Fig. 4.24a,b). É possível verificar os picos de 

Ti2Ni ((422), (511) e (440)) após toda a martensite (B19’) ser transformada em austenite (B2), 

por exemplo a 245ºC na Fig. 4.24b. Isto reforça a constatação de que a chapa da Liga H já 

continha precipitados de Ti2Ni no estado como recebido. Outra observação durante a DRX 
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in-situ é o crescimento dos precipitados de Ti2Ni em temperaturas acima dos 500ºC 

(Fig. 4.24b). 

 

 
Fig. 4.24 – Evolução estrutural por DRX (ESRF) da chapa cHCR durante (a) aquecimento 

até 800ºC e (b) a temperaturas seleccionadas. 
 

4.3.2.3   Evolução da Textura (B19’ e B2) 
 

A partir da Fig. 4.25 pode verificar-se a evolução da textura da amostra cHCR no 

campo austenítico pelos pólos de (110)B2 (-35 < ϕ < 60º e 0 < χ < 54º). Estas aquisições foram 

realizadas durante o ciclo térmico até 800ºC na análise de DRX in-situ a alta temperatura sob 

vácuo (ESRF). 

Verifica-se que, ao aquecer a amostra até 350ºC (Fig. 4.25a-c), não ocorrem mudanças 

significativas nas componentes {111}<110>B2 da amostra cHCR. Por outro lado, para 

temperaturas entre 400 e 500ºC (Fig. 4.25d-f), a textura evolui aproximando-se das 

componentes de textura {110}<110>B2. Acima de 600ºC (Fig. 4.25g-i) inicia-se o crescimento 

anómalo dos grãos de B2. Este crescimento anómalo também é evidenciado pelo 

estreitamento progressivo do pico (110)B2 ilustrado na Fig. 4.24b. 

A Fig. 4.26 apresenta as figuras de pólos (11 1 ) da martensite (B19’) e (110) da 

austenite (B2) relativas a diferentes tratamentos térmicos na Liga H, para as amostras cHCR, 

cHTTAiTm500C030mtAg e cHTTV3Cm800C300m3Cm. As Tab. 4.2 e Tab. 4.3 apresentam 

uma visão sumária das componentes de textura presentes nas amostras cHCR, 

cHTTAiTm500C030mtAg e cHTTV3Cm800C300m3Cm nas condições martensítica (B19’) e 
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austenítica (B2), respectivamente. 

 

 
Fig. 4.25 – Evolução da textura da amostra cHCR durante DRX in-situ a alta temperatura 

sob vácuo (ESRF), figura de pólos (110)B2, ϕ entre -35 e 60º. (a) 250ºC. (b) 300ºC. (c) 350ºC. 
(d) 400ºC. (e) 450ºC. (f) 500ºC. (g) 600ºC. (h) 700ºC. (i) 800ºC.  

 

A chapa da Liga H na condição como recebida, cHCR, apresenta reforços muitos 

próximos da componente central (ϕ = 0º, χ = 0º), como mostram as Fig. 4.26a,b, Tab. 4.2 e 

Tab. 4.3, onde apresenta como componentes de textura para (i) B19’ as variantes 

1:(11 1 )[2 1 1]B19’ e 4:(11 1 )[ 2 1 1 ]B19’ correspondentes a {110}<110>B2 e (ii) para B2 a 

componente (110)[110], com DL em <110>. 

O tratamento térmico a 500ºC e curto tempo de manutenção (30 min), 

cHTTAiTm500C030mintAg, causa mudanças nas componentes de textura da chapa da Liga 

H, como mostram as Fig. 4.26c,d, Tab. 4.2 e Tab. 4.3. A amostra cHTTAiTm500C030mtAg 

apresenta, além dos reforços muitos próximos da componente central (ϕ = 0º, χ = 0º), também 
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reforços próximos de χ = 30º associados as componentes de textura para (i) B19’ próximas as 

variantes centrais 1:(11 1 )[2 1 1]B19’ e 4:(11 1 )[ 2 1 1 ]B19’ correspondentes a {110}<110>B2 e 

próximas as variantes 3:(120)[ 2 11]B19’ e 5:(120)[00 2 ]B19’ de χ = 33º correspondentes a 

{111}<110>B2 e (ii) para B2 próxima da componente central (110)[110]B2 e próximas das 

componentes {111}<110>B2 de χ = 35º, com DL em <110>. 

 

 
Fig. 4.26 – Figuras de pólos (a,c,e) (11 1 )B19’ à Tamb e (b,d,f) (110)B2 a 150ºC: (a,b) cHCR; 

(c,d) cHTTAiTm500C030mtAg; (e,f) cHTTV3Cm800C300m3Cm. 
 

Tratamentos térmicos a elevadas temperaturas (800ºC) e longo tempo de manutenção 
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(300 min), como por exemplo a amostra cHTTV3Cm800C300m3Cm, modificam ainda mais 

as componentes de textura da chapa da Liga H. Na amostra cHTTV3Cm800C300m3Cm os 

reforços muitos próximos da componente central (ϕ = 0º, χ = 0º) dão lugar ao predomínio dos 

reforços próximos de χ = 30º associados as componentes de textura para (i) B19’ próximas as 

variantes centrais 1:(11 1 )[2 1 1]B19’ e 4:(11 1 )[ 2 1 1 ]B19’ correspondentes a {110}<110>B2 e 

próximas as variantes 3:(120)[ 2 11]B19’ e 5:(120)[00 2 ]B19’ de χ = 33º correspondentes a 

{111}<110>B2 e (ii) para B2 próximas das componentes {111}<110>B2 de χ = 35º, com DL 

em <110>. 

 

Tab. 4.2 – Variantes de textura de B19’ associadas a componentes de textura de B2 presentes 
nas figuras de pólos (11 1 )B19’ das amostras cHCR, cHTTAiTm500C030mtAg e 

cHTTV3Cm800C300m3Cm. 
Máximos Variantes B19’→Componente B2 Desvios Amostras  

 ϕm χm I D hkl uvw ϕc
** χc ϕd

** χd 
A 80º 6º 90 2,13 A→B

-60º
χm→χc

+6
B 200º 3º 116 2,74 B→C

-50º
χm→χc

+3º

cHCR 

*C 330º 3º 131 3,10

1:(11 1 )[2 1 1] 
4:(11 1 )[ 2 1 1 ] 
→{110}<110>B2 

1→4 
180º 

0º 

C→A
-70º

χm→χc
+3º

*A 180º 9º 380 2,03 A→B
-25º

χm→χc
+9

B 335º 9º 323 1,72

1:(11 1 )[2 1 1] 
4:(11 1 )[ 2 1 1 ] 
→{110}<110>B2 

1→4 
180º 

0º 

A→B
+25º

χm→χc
+9

C 40º 27º 365 1,95 C→D
-27º

χm→χc
-6º

*D 140º 24º 414 2,21 D→E
+13º

χm→χc
-9º

cHTTAiTm500C030mtAg 

E 280º 27º 394 2,10

3:(120)[ 2 11] 
5:(120)[00 2 ] 
→{111}<110>B2 

3→5 
127º 

 

33º 

E→C
-7º

χm→χc
-6º

A 25º 6º 591 2,51 A→B
-80º

χm→χc
+6º

*B 125º 6º 595 2,52 B→C
-40º

χm→χc
+6º

C 265º 6º 510 2,16

1:(11 1 )[2 1 1] 
4:(11 1 )[ 2 1 1 ] 
→{110}<110>B2 

1→4 
180º 

0º 

C→A
-60º

χm→χc
+6º

*D 20º 30º 730 3,09 D→E
+13º

χm→χc
-3º

E 160º 24º 716 3,04 E→F
-42º

χm→χc
-9º

F 245º 24º 637 2,70 F→G
-67º

χm→χc
-9º

cHTTV3Cm800C300m3Cm 

G 305º 30º 602 2,55

3:(120)[ 2 11] 
5:(120)[00 2 ] 
→{111}<110>B2 

3→5 
127º 

33º 

G→D
-52º

χm→χc
-3º

* Máximos com maior intensidade (I) associados a uma determinada ou grupo variantes de textura de B19’. 
** Ângulos entre as componentes e os respectivos desvios dos reforços. Maiores detalhes do Secção 3.3.1.3.2. 
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Tab. 4.3 – Componentes de textura de B2 presentes nas figuras de pólos (110)B2 das amostras 
cHCR, cHTTAiTm500C030mtAg e cHTTV3Cm800C300m3Cm. 

Máximos Componentes de textura de B2 Desvios Amostras  
 ϕm χm I D hkl uvw ϕc χc ϕd χd 

cHCR *A 235º 3º 2520 2,61 (110)[110] 0º 0º -25º +3º
*A 15º 6º 2059 2,13 (110)[110] 0º 0º +15º +6º

B 50º 27º 2200 2,27 -40º -8º
*C 90º 33º 2293 2,37 0º -2º
D 135º 30º 2240 2,31 -15º -5º
E 140º 42º 2253 2,33 -10º +7º

cHTTAiTm500C030mtAg 

F 275º 27º 2261 2,34

{111}<110> 90º 
 

150º 
 

270º 

35º 

+5º -8º
A 20º 33º 3349 3,26 -10º -2º
B 55º 39º 2564 2,49 -35º +4º

*C 155º 24º 3948 3,84 +5º -11º
D 240º 30º 3149 3,06 +30º -5º

cHTTV3Cm800C300m3Cm 

E 310º 30º 3155 3,07

{111}<110> 30º 
90º 

150º 
210º 
330º 

35º 

-20º -5º
* Máximos com maior intensidade (I) associados a uma determinada componente de textura de B2. 

 

Verifica-se que existem mudanças significativas tanto nas componentes de textura de 

B19’ como nas de B2, em concordância com a evolução apresentada pela Fig. 4.25. 

 

4.3.2.4   Microdureza e Ultra-microdureza Vickers (Tamb) 
 

A Fig. 4.27 apresenta valores de dureza (HV média) obtidos a partir de 10 medições de 

microdureza Vickers (P = 200 g) para as amostras cHCR, cHTTAiTm500C030mtAg e 

cHTTV3Cm800C300m3Cm. A Fig. 4.30 apresenta a curva média extraída de 8 medições de 

ultra-microdureza Vickers (P = 50, 100, 200, 500 e 1000 mN) para as amostras cHCR e 

cHTTAiTm500C030mtAg. Todas as medições foram efectuadas à Tamb no campo 

martensítico (B19’). 

Com o aumento da temperatura de manutenção no tratamento térmico (ao ar ou sob 

vácuo) e do tempo de manutenção, os valores de dureza (HV média) medidos por 

microdureza Vickers decrescem, como mostra a Fig. 4.27. Isto pode ser novamente observado 

pelos gráficos de carga (P – mN) versus profundidade da indentação (h – µm) oriundos de 

medidas de ultra-microdureza HV, ou também conhecida como nano-indentação (Fig. 4.30), 

no que diz respeito à comparação da condição cHCR com cHTTAiTm500C030mtAg. 
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Fig. 4.27 – Dureza Vickers de chapa da Liga H sujeita a diferentes tratamentos térmicos. 

 

Segundo, J.V. Fernandes et al. [165] se possuirmos uma amostra composta de diversas 

camadas (películas finas) de diferentes materiais em cima de um determinado substrato, 

durante o ensaio de ultra-microdureza poderemos verificar a influência dessas camadas e do 

substrato pelas mudanças de declives ao traçar gráficos Log P versus Log h. Dependendo da 

espessura total das camadas acima do substrato, a profundidade de indentação e a zona 

deformada pelo indentador e a carga imposta irão afectar de forma diferente cada uma das 

camadas. Com base neste comportamento uma amostra composta de uma única fase passível 

de mudanças de fase (B2→B19’ ou B2→R ou R→B19’, induzidas por tensão) e/ou textura 

(p.ex. reorientação das variantes da martensite) pode apresentar mudanças de declives (que 

podem estar associadas a essas mudanças estruturais) ao traçar gráficos Log P versus Log h 

oriundos de um ensaio de ultra-microdureza. 

Durante a aplicação da carga nos ensaios de ultra-microdureza as amostras apresentam 

duas regiões de declive das curvas Log(P) versus Log(h), como mostra a Fig. 4.28. Estas 

regiões podem estar relacionadas com a presença de uma etapa de deformação elástica da 

martensite seguida da etapa de reorientação das variantes da martensite e a geração de 

deslocações na estrutura martensítica. Podem ser identificadas nos gráficos tensão-extensão 

em tracção para as amostras martensíticas (i) a primeira pelo patamar de tensão (reorientação 

da martensite); e (ii) a outra, segunda pela segunda região linear (geração de deslocações). A 

amostra cHTTAiTm500C030mtAg (Fig. 4.28b) apresenta uma maior dispersão das suas 

curvas de Log(P) versus Log(h) para diferentes cargas, quando comparada com a amostra 
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cHCR (Fig. 4.28a). Esta característica deve-se a uma menor resistência à penetração 

representada por valores inferiores de dureza (HV média) pela amostra 

cHTTAiTm500C030mtAg (Fig. 4.27). 

 

 
Fig. 4.28 – Curvas de Log (P) x Log (h) da aplicação da carga durante ensaios de 

ultra-microdureza Vickers à Tamb. (a) cHCR. (b) cHTTAiTm500C030mtAg. 
 

A carga máxima é mantida por um intervalo de tempo para avaliar a estabilização da 

profundidade de indentação (h) de cada amostra. Após 5 s de aplicação da carga máxima de 

50 mN, ocorre a estabilização da profundidade de indentação para ambas as amostras 

(Fig. 4.29). A estabilização da profundidade de indentação (h(ti)-h(t60)), no patamar a carga 

máxima, não ocorre para cargas máximas superiores a 50 mN, porém o aumento da 

profundidade de indentação (h(ti)-h(t60)) com o decorrer do tempo (t(ti)-t(t60)) é mais drástico 

para cargas acima de 500 mN (inclusive) para a amostra cHTTAiTm500C030mtAg. As 

curvas de ultra-microdureza (Fig. 4.30) de P versus h e a (Tab. 4.4) mostram que a amostra 

cHCR (Fig. 4.30a) quando comparada com uma amostra com tratamento térmico, 

cHTTAiTm500C030mtAg (Fig. 4.30b), apresenta valores inferiores de profundidade de 

indentação (h) tanto para a carga máxima (hmáx) como após a remoção da carga (hf). O 

comportamento repete-se para as energias de dissipação e total, onde os valores são superiores 

para a amostra cHTTAiTm500C030mtAg. A amostra cHTTAiTm500C030mtAg dissipa mais 

energia no processo de reorientação das variantes de B19’ e geração de deslocações do que a 

cHCR, devido ao decréscimo das tensões internas, ou seja decréscimo da densidade de 

deslocações, pela recristalização completa durante o tratamento térmico. Com isto a energia 
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de recuperação pela descarga é menor para amostra cHTTAiTm500C030mtAg do que aquela 

apresentada para a amostra cHCR. 

 

 
Fig. 4.29 – Patamar a carga máxima durante ensaios de ultra-microdureza Vickers à Tamb. 

(a) cHCR. (b) cHTTAiTm500C030mtAg. 
 

 
Fig. 4.30 – Ultra-microdureza Vickers à Tamb. (a) cHCR. (b) cHTTAiTm500C030mtAg. 

 

Os valores de dureza HV (média), Tab. 4.4, calculados a partir das curvas de 

ultra-microdureza Vickers apresentam um decréscimo com o aumento da carga máxima 

aplicada. No ensaio de ultra-microdureza, a carga é aumentada incrementalmente, até um 

valor máximo, independente da resposta à deformação do material, e o valor da dureza HV é a 

razão entre a carga máxima e a área de contacto do indentador com a amostra antes do 

descarregamento. Isto significa que com aumento da carga máxima aplicada não há um 



Tratamentos Termomecânicos de Ligas do Sistema Ni-Ti. 
Caracterização Estrutural e Optimização das Propriedades Associadas ao Efeito de Memória de Forma. 

 
Capítulo 4 RESULTADOS 

Andersan dos Santos Paula – FCT/UNL – Lisboa (2006) 191

aumento proporcional da área de contacto do indentador/amostra, mas sim a proporção de 

aumento da área de contacto é maior que o aumento da carga. Este comportamento deve estar 

associado ao mecanismo de deformação da martensite associado à desmaclagem dominó, a 

qual ocorre com um aumento da extensão sem aumento da carga aplicada. Este 

comportamento é evidenciado na Fig. 4.29 pela estabilização da profundidade de indentação 

para carga inferiores ou iguais a 200 mN (estágio inicial da desmaclagem dominó) e aumento 

contínuo da profundidade de indentação para cargas máximas iguais ou superiores a 500 mN 

(estágio de maiores deformações, relacionadas com a desmaclagem assistida). A amostra 

cHCR apresenta maiores valores de dureza HV (média) que a amostra 

cHTTAiTm500C030mtAg, similarmente aos valores de dureza HV (média) obtidos nos 

ensaios de microdureza (Fig. 4.27), o que se traduz em maiores valores para a estabilização da 

profundidade de indentação para a amostra cHTTAiTm500C030mtAg (Fig. 4.29b) comparada  

com a cHCR (Fig. 4.29a). 

 

Tab. 4.4 – Valores extraídos dos ensaios de ultra-microdureza Vickers à Tamb. 
Amostra cHCR cHTTAiTm500C030mtAg 

Ed * Er * Et * Ed * Er * Et * Carga 
(mN) 

hmax
* 

(µm) 
hf * 

(µm) (mN.µm) 
HV 

(média) 
hmax

* 
(µm) 

hf * 

(µm) (mN.µm) 
HV 

(média) 
50 0,8 0,6 11,2 5,2 16,4 354 0,9 0,6 14,3 4,9 19,2 315 

100 1,3 0,9 37,0 16,2 53,3 306 1,3 0,9 41,5 14,7 56,2 286 
200 1,8 1,3 98,3 39,2 137,5 295 2,0 1,5 118,4 37,7 156,1 229 
500 3,1 2,2 426,7 173,2 600,0 261 3,4 2,6 550,9 147,3 698,3 204 

1000 4,5 3,2 1206,3 492,0 1698,8 256 5,0 3,9 1512,8 405,0 1917,9 190 
* hmax – Profundidade de indentação a carga máxima; hf – Profundidade de indentação após remoção da carga; 
Ed – Energia de dissipação; Er – Energia de recuperação; Et – Energia total. 

 

4.3.2.5   Tracção (Tamb) 
 

A Fig. 4.31 apresenta as curvas tensão-extensão em tracção até à ruptura para as 

amostras cHTTAiTm500C030mtAg e cHTTV3Cm800C300m3Cm em paralelo com as 

respectivas imagens das superfícies de fractura obtidas por SEM. Ambos os andamentos se 

referem ao comportamento da martensite (B19’) à Tamb. 

Após o tratamento térmico as chapas da Liga H (Fig. 4.31) apresentam um aumento na 

extensão total e um decréscimo na resistência à tracção quando comparadas com a condição 

como recebida (Fig. 4.11). Além disso, o patamar de tensão referente à reorientação das 
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variantes de B19’ é mais definido nas amostras com tratamento térmico.  

 

 
Fig. 4.31 – Curva de tracção (Tamb) e SEM da superfície de fractura das chapas 

(a,c-e) cHTTAiTm500C030mtAg e (b,f-h) cHTTV3Cm800C300m3Cm. 
 

As amostras com tratamento térmico (Fig. 4.31d,e,g,h) apresentam-se com o mesmo 

carácter dúctil, aspecto granuloso, formação de cúpulas e de buracos no interior das cúpulas 

presentes na amostra como recebida cHCR (Fig. 4.11d,e). Porém, somente a 

cHTTV3Cm800C300m3Cm apresenta apreciável estricção e formação de vários planos de 

ruptura na superfície de fractura. As cúpulas são resultado da formação de microporosidades 

durante o processo de deformação permanente da matriz de NiTi e os buracos estão 

associados à descoesão matriz/precipitados, podendo eventualmente alguns destes 

precipitados serem TiC. As cúpulas são aparentemente maiores, menos profundas e menos 
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alongadas do que aquelas presentes na condição como recebida, cHCR. Por outro lado, o 

buracos são aparentemente do mesmo tamanho, o que é consistente com a imputação da sua 

origem à presença de TiC, visto que o tratamento térmico empregue não deverá afectar a sua 

fracção volúmica / distribuição. A superfície de fractura da amostra 

cHTTV3Cm800C300m3Cm apresenta uma topografia muito irregular (Fig. 4.31f) quando 

comparada com as condições cHTTAiTm500C030mtAg (Fig. 4.31c) e cHCR (Fig. 4.11c). 

A amostra cHTTV3Cm800C300m3Cm (Fig. 4.31a) apresenta quase o dobro da 

extensão total da condição como recebida cHCR (Fig. 4.11b) e com tratamento térmico 

cHTTAiTm500C030mtAg (Fig. 4.31b). Este comportamento está em concordância com o 

andamento dos valores da dureza (HV média) apresentados anteriormente (secção 4.3.2.4 – 

Microdureza e Ultra-microdureza Vickers), onde as amostras apresentam um decréscimo na 

sua resistência à penetração devido à diminuição da dureza de B19’ com o aumento da 

temperatura e tempo de manutenção. 
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4.4   TRATAMENTOS TERMOMECÂNICOS 
 

Nesta secção são apresentados resultados relativos a tratamentos termomecânicos: 

− Com uma etapa de marforming e subsequente tratamento térmico; 

− Com múltiplas etapas de marforming intercaladas por tratamentos térmicos; 

− Ausforming para as chapas das Ligas H e S. 

 

4.4.1   Tratamentos Termomecânicos com uma Etapa de Marforming 
 

Estes tratamentos têm por objectivo observar o comportamento da liga de Ni-Ti rica em 

Ti (Liga H) no estado martensítico submetida à deformação a frio por laminagem (ou seja, 

processo de marforming), como também o subsequente tratamento térmico em diferentes 

gamas de temperaturas (até 600ºC) e tempos curtos de manutenção (30 min). 

Os resultados são apresentados sob dois aspectos: o comportamento da liga quando 

sujeita a uma deformação recuperável/permanente e subsequente ciclo térmico até à 

recristalização e o seu comportamento após a recristalização. 

 

4.4.1.1   Recuperação e Recristalização 
 

A deformação por tensão/compressão das ligas de Ni-Ti no estado martensítico para 

além da região de reorientação da martensite, tem como resultante microestrutural um 

aumento significativo da densidade de deslocações. Isto traz como consequência a perda 

parcial ou total do EMF. Com base neste ponto, é importante estudar os efeitos da 

recuperação e recristalização nas ligas de Ni-Ti com memória de forma. 

Desta forma, apresenta-se uma série de resultados que envolvem observações à Tamb 

e/ou com ciclo térmico por DSC, microdureza, DRX, DT e RE de amostras sujeitas a 

processos de laminagem a frio e tracção (com tratamento térmico prévio). 

É importante realçar neste ponto que o valor máximo de redução da espessura na 

laminagem a frio (sem lubrificação e refrigeração) conseguido com margem de segurança foi 

de 40%. Acima desse valor as amostras explodiam durante a passagem no laminador, 
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tornando o processo inviável e perigoso. 

 

4.4.1.1.1   Evolução das Temperaturas de Transformação 
 

Nesta secção são apresentadas as mudanças nas temperaturas da transformação directa e 

inversa quando a Liga H é submetida a diferentes graus de deformação plástica por 

deformação a frio (em alguns casos comparada com a Liga M), bem como o seu 

comportamento como resultado de tratamentos térmicos a diferentes temperaturas e após uma 

etapa de marforming. Além disso, são apresentados aspectos respeitantes à recuperação e à 

recristalização das ligas binárias de Ni-Ti. 

 

4.4.1.1.1.1   Transformações de Fases em Estrutura Deformada 
 

Nesta secção são apresentados resultados relativos à análise de DSC e/ou DT de 

amostras de Ni-Ti que foram deformadas a frio (laminagem ou tracção) e em seguida 

submetidas a ciclos térmicos. Para melhor compreensão dos resultados, a abordagem é 

dividida em dois grupos: (i) a recuperação para percentagens de deformação plástica tais que 

o material perde parcialmente a sua capacidade de EMF; e (ii) a recristalização para 

percentagens de deformação plástica tais que o material perde por completo o EMF. 

Quando a martensite (B19’) é deformada plasticamente três fenómenos ocorrem no 

material: 

− Reorientação das variantes de B19’ associada a baixos graus de deformação – onde a 

estrutura é capaz de retornar à forma original após ser aquecida acima da temperatura 

prevista para a transformação inversa completa (sem perda do EMF); 

− Reorientação das variantes de B19’ em conjunto com a geração de deslocações 

associada a graus intermédios de deformação – onde a estrutura não é capaz de 

recuperar totalmente a forma original, após ser aquecida acima da temperatura 

prevista para a transformação inversa completa (com perda parcial do EMF); 

− Geração de deslocações nas variantes de B19’ reorientadas associadas a altos graus 

de deformação – onde a estrutura retém a forma deformada após ser aquecida acima 
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da temperatura prevista para a transformação inversa completa (perda total do EMF). 

Ao laminar a frio, a chapa cHTTAiTm550C030mtAg, com percentagens de redução da 

espessura de até 10% e submeter as amostras a 2 ciclos térmicos em DSC com temperatura 

máxima de 180ºC, estas apresentam uma recuperação total ou parcial do EMF no segundo 

ciclo térmico (Fig. 4.32) em função da redução da espessura: 

− Até 6% de redução da espessura (cHATTM1LF02, cHATTM1LF04 e 

cHATTM1LF06), ocorre uma pequena redução nas áreas dos picos endotérmicos e 

exotérmicos comparados com os da condição não deformada 

(cHTTAiTm500C030mtAg), acompanhada de um decréscimo das temperaturas da 

transformação inversa e aumento da temperatura de início da transformação directa. 

− Acima de 6% de redução da espessura (cHATTM1LF08 e cHATTM1LF10) ocorre 

uma significativa redução nas áreas dos picos endotérmicos e exotérmicos 

comparados com os da condição não deformada (cHTTAiTm500C030mtAg), 

acompanhada de um decréscimo das temperaturas da transformação inversa e 

aumento da temperatura de início da transformação directa. 

 

 
Fig. 4.32 – Curvas de DSC das amostras de chapa da Liga H laminadas a frio com até 10% 

de redução da espessura comparadas com a condição prévia. 
 

Esta redução na área dos picos de DSC deve-se à perda parcial do EMF, ou seja, a 

martensite deformada (reorientada e com deslocações) não é capaz de transformar-se em 

austenite a não ser que seja aquecida acima da temperatura de recristalização, como mostra a 
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Fig. 4.33. Quanto às modificações nas temperaturas das transformações directa e inversa, tal 

deve-se à introdução de campos de tensões internas (associado a densidade de deslocações na 

matriza de NiTi) na estrutura que aumentam a energia para a transformação B2↔B19’, 

estabilizam a martensite (B19’) e promovem a transformação prévia em fase-R no 

arrefecimento e aquecimento. 

 

 
Fig. 4.33 – Alívio de tensões com ciclo térmico nas amostras como recebida. Curvas de: 

(a) DSC aHCR, (b)  DSC aMCR, (c)  DT aHCR e (d)  DT aMCR. 
 

As ligas H e M foram fornecidas recozidas sob tensão no estado como recebido, com o 

objectivo de “educar” a liga na forma rectilínea. O nível de tensões internas neste material é 

suficiente para promover a transformação prévia em fase-R (no arrefecimento e aquecimento), 

mas não de modo a causar alterações perceptíveis durante o ciclo térmico por DSC na chapa 

cHCR (Fig. 4.33a) e no arame aMCR (Fig. 4.33b). Porém, a análise por DT torna possível 

observar no primeiro aquecimento da chapa cHCR (Fig. 4.33c) e do arame aMCR (Fig. 4.33d) 

uma grande contracção associada à transformação B19’→B2 devido ao alívio de tensões do 
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material, introduzidas na matriz austenítica estável (B2) durante o recozimento sob tensão 

(estado como recebido). Esta variação dimensional é irreversível, como se vê pelas variações 

dimensionais associadas ao arrefecimento que se segue ao segundo aquecimento. A chapa 

cHCR, após o alívio de tensões exibido na análise de DT, apresenta uma grande contracção no 

arrefecimento associada à transformação B2→R e uma subtil mudança positiva do declive da 

curva antes do fim da transformação devido à transformação R→B19’. Estes comportamentos 

devem-se à sobreposição parcial das transformações B2→R e R→B19’ associada à 

contracção de B2→R ser 5 vezes maior que a expansão de R→B19’. No segundo 

aquecimento, a chapa cHCR apresenta uma grande expansão associada à transformação 

R→B2. Devido à sobreposição desta transformação com as outras transformações e grande 

magnitude desta expansão, não é possível afirmar pela análise de DT (Fig. 4.33c): (i) em que 

intervalo de temperatura ocorre a transformação B19’→R, e (ii) se existe a transformação 

B19’→B2 que é clara pela análise de RE (Fig. 4.2b). O arame aMCR, após o alívio de tensões 

exibido na análise de DT, apresenta duas etapas de contracção no arrefecimento associadas às 

transformações de B2→R e R→B19’ (Fig. 4.33d) em concordância com as análise de DSC e 

RE (Fig. 4.6a,b). Ao aquecer pela segunda vez o arame aMCR, este apresenta uma subtil 

contracção devida à transformação B19’→R, seguida de uma grande expansão associada à 

transformação R→B2. A expansão associada a R→B2 é da amplitude igual à soma das 

contracções associadas à B2→R e R→B19’ durante o arrefecimento. 

Ao laminar a frio a chapa cHTTAiTm500C030mtAg com percentagens de redução 

elevadas (acima de 10%) e ao submetê-la em seguida a um ciclo térmico de DSC (temperatura 

máxima de 180ºC), a mesma não apresenta transformação de fase (Fig. 4.34). O elevado grau 

de deformação plástica suprime o EMF e o correspondente aumento da densidade de 

deslocações. 

Durante o aquecimento da amostra cHATTM1LF40 num ciclo de DSC até 500ºC 

(Fig. 4.35a) podem observar-se dois picos exotérmicos: (i) o primeiro, entre 110 e 190ºC, 

associado a fenómenos de recuperação da estrutura e a formação nos primeiros núcleos de 

austenite (B2) a partir da estrutura deformada da martensite (B19’) reorientada com alta 

densidade de deslocações; e (ii) o segundo entre 250 e 360ºC associado a fenómenos de 

recristalização da estrutura e transformação completa da estrutura deformada da martensite 

reorientada em austenite com o decréscimo da densidade de deslocações. Após este 
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aquecimento a 500ºC (cHATTM1LF40), reaparece o EMF com transformações directa e 

inversa em uma etapa (B2↔B19’) apresentada na Fig. 4.35b. 

 

 
Fig. 4.34 – Curvas de DSC das amostras de chapa da Liga H laminadas a frio entre 10 e 

40% de redução da espessura comparadas com as condições prévias. 
 

 
Fig. 4.35 – Curvas de DSC da amostra cHATTM1LF40. (a) Recuperação e recristalização 

exibida durante aquecimento até 500ºC. (b) Após completa recristalização. 
 

Com o intuito de comparar os fenómenos associados à recuperação e recristalização em 

diferentes processos de deformação (laminagem a frio e tracção à Tamb), o arame da liga M 

após tratamento térmico ao ar a 550ºC por 60 min seguido de têmpera em água 

(aMTTAiTm550C060mtAg – Fig. 4.36a) foi traccionado uniaxialmente (Fig. 4.36b): (i) até 

27,4% de deformação total ou 22% de deformação plástica 
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(aMTTAiTm550C060mtAgTR022); e (ii) até à ruptura com aproximadamente 92% de 

deformação plástica (aMTTAiTm550C060mtAgTR092). Estas amostras foram submetidas a 

ciclos térmicos durante análises de DT e DSC (Fig. 4.37). É importante realçar que a amostra 

aMTTAiTm550C060mtAg apresenta transformações directa e inversa em uma etapa 

(B2↔B19’) pela análise de DSC (Fig. 4.36a). 

 

 
Fig. 4.36 – Deformação uniaxial da aMTTAiTm550C060mtAg. Curvas de: (a) DSC condição 

prévia e (b) tensão-extensão. 
 

A amostra aMTTAiTm550C060mtAgTR022 ao ser aquecida até 250ºC apresenta por:  

− DT (Fig. 4.37a) uma grande contracção associada a três etapas de transformação:  

(i) a primeira etapa por uma suave contracção associada à transformação B19’→R; 

(ii) a segunda e terceira etapas por uma abrupta contracção associada ao alívio de 

tensões e recuperação durante as transformações B19’→B2 e R→B2. 

− DSC (Fig. 4.37c) por um primeiro pico endotérmico associado à transformação 

B19’→R e um segundo pico endotérmico associado às transformações B19’→B2 e 

R→B2. 

Ao arrefecer a amostra aMTTAiTm550C060mtAgTR022 até -50ºC, esta apresenta uma 

grande expansão por DT (Fig. 4.37a) associada à transformação B2→B19’. Em seguida se for 

aquecida, surge uma contracção de mesma magnitude associada à transformação B19’→B2. 

Na análise de DSC (Fig. 4.37c) estes efeitos são traduzidos pela presença de: (i) um pico 

exotérmico com grande grau de assimetria no arrefecimento e temperatura de início de 
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transformação no mesmo intervalo de temperatura do pico endotérmico, associado à 

transformação B19’→R do primeiro aquecimento; e (ii) um pico endotérmico com 

semelhante grau de assimetria no aquecimento e temperatura de início de transformação 

inferior à do pico exotérmico do arrefecimento prévio. Estas observações nas curvas de DSC 

deixam indícios de transformações directa e inversa em múltiplas etapas após o aquecimento 

até 250ºC, onde uma pequena fracção da matriz de NiTi se transforma em R (B2→R e 

B19’→R, respectivamente) em paralelo com a transformação B19’↔B2 numa maior fracção 

da matriz. 

Com o aquecimento até 450ºC observa-se uma perturbação de carácter exotérmico ao 

redor dos 300ºC (Fig. 4.37c), similar ao pico de recristalização da chapa cHATTM1LF40 

(Fig. 4.35a). Em seguida com um novo ciclo térmico entre -50 e 150ºC, observa-se: 

− por DT (Fig. 4.37a), durante o arrefecimento uma diminuta contracção associada à 

reduzida fracção da matriz que sofre a transformação B2→R a preceder a expansão 

associada à transformação B2→B19’, que no final é compensada pela contracção 

associada à transformação R→B19’. No que diz respeito ao subsequente 

aquecimento, a análise de DT exibe uma abrupta contracção associada à 

transformação B19’→B2. 

− DSC (Fig. 4.37e), apresenta um pico exotérmico durante o arrefecimento e outro 

endotérmico no aquecimento, sendo a temperatura de início de transformação do 

pico endotérmico inferior à do pico exotérmico. Este carácter nos dá indícios de as 

transformações directa e inversa ocorrerem em múltiplas etapas (B2↔R, B2↔B19’ 

e R↔B19’), onde uma diminuta fracção de B2 e B19’ se transforma em fase-R no 

arrefecimento e aquecimento, respectivamente. 

No caso da amostra aMTTAiTm550C060mtAgTR092, quando é aquecida até 550ºC 

apresenta o seguinte comportamento: 

− por DT (Fig. 4.37b), uma grande contracção que se prolonga até aproximadamente 

350ºC que está associada aos fenómenos de alívio de tensões, recuperação e 

recristalização da martensite reorientada com elevado grau de deformação (92% de 

extensão plástica por tracção) durante a transformação B19’→B2. 

− por DSC (Fig. 4.37d), uma grande bossa exotérmica (entre 50 e 450ºC) com um 

patamar entre 125 e 325ºC, em concordância com os resultados de DT referentes aos 
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fenómenos de alívio de tensões, recuperação e recristalização. O comportamento por 

DSC desta amostra é muito diferente do da chapa cHATTM1LF40 (Fig. 4.35a); isto 

deve estar associado às diferentes formas de deformação a que ambas foram 

submetidas (tracção e laminagem a frio). 

 

 
Fig. 4.37 – Curvas de DT e DSC do arame da Liga M após ensaio de tracção com extensão 

plástica de (a,c,e) 22% e (b,d,f) 92%. 
 

Após o aquecimento a 550ºC, a amostra aMTTAiTm550C060mtAgTR092 é submetida 
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a um ciclo térmico entre -40 e 120ºC, onde são observados os seguintes 

comportamentos: 

− por DT (Fig. 4.37b), apresenta no arrefecimento uma contracção associada à 

transformação B2→R seguida de uma pequena mudança no declive da curva 

referente à transformação R→B19’. No aquecimento apresenta uma pequena 

mudança negativa no declive da curva associada à transformação B19’→R, seguida 

de uma expansão associada à transformação R→B2. 

− DSC (Fig. 4.37f), apresenta dois picos exotérmicos em intervalos distintos de 

temperatura no arrefecimento associados às transformações de B2→R e R→B19’, 

respectivamente. No aquecimento apresenta um pico endotérmico com temperatura 

de início de transformação inferior à temperatura do primeiro pico exotérmico 

(B2→R) do arrefecimento, que nos dá indícios de existir transformação directa em 

múltiplas etapas, tal como para a amostra aMTTAiTm550C060mtAgTR022 na 

Fig. 4.37e. 

 

4.4.1.1.1.2   Transformações de Fases em Estrutura Recristalizada 
 

Reportam-se nesta secção os efeitos observados nas temperaturas das transformações 

directa e inversa devido aos vários graus de deformação permanente por deformação a frio e 

subsequentes fenómenos de recuperação e recristalização pelo aquecimento até 500ºC (para a 

Liga H). Torna-se importante observar os efeitos sobre as transformações directa e inversa da 

Liga H quando sujeita a vários graus de deformação a frio e submetida a posterior tratamento 

térmico de curta duração. 

A Fig. 4.38 exibe o comportamento das amostras com tratamento termomecânico de 

marforming com uma única etapa de marforming (10, 20, 30 e 40% de redução na laminagem 

a frio) e subsequente tratamento térmico (introdução no forno à temperatura de tratamento – 

entre 400 e 800ºC por 30 min) com têmpera em água. Verifica-se que existe uma tendência de 

aumento das temperaturas da formação de B19’ (Ms’ ou Ms’’, e Mf’ ou Mf
’’) e de fase-R (Rs e 

Rf) com o aumento da temperatura de tratamento térmico e uma inversão de comportamento 

das temperaturas da formação de B2 (As’ ou As’’, e Af’ ou Af’’) com um mínimo para os 
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tratamentos térmicos a 450ºC. A fase-R aparece somente para as amostras com redução igual 

ou superior a 20% (Fig. 4.38b-d) e com tratamento térmico até 450ºC. 

 

 
Fig. 4.38 – Evolução das temperaturas de transformação extraídas das curvas de DSC das 

chapas de Liga H submetidas ao ATTM1LF. 
 

4.4.1.1.2   Caracterização Mecânica e Estrutural 
 

A seguir são apresentados os resultados de microdureza Vickers à Tamb, DRX e textura 

(B19’) relativos à evolução da estrutura deformada por marforming da Liga H, bem como 

resultados de DRX e textura (B19’ e B2) associados à recuperação e à recristalização da 

estrutura deformada por marforming da Liga H. 

 

4.4.1.1.2.1   Microdureza Vickers (Tamb) 
 

Ao deformar a martensite, as suas variantes são reorientadas (com ou sem desmaclagem 



Tratamentos Termomecânicos de Ligas do Sistema Ni-Ti. 
Caracterização Estrutural e Optimização das Propriedades Associadas ao Efeito de Memória de Forma. 

 
Capítulo 4 RESULTADOS 

Andersan dos Santos Paula – FCT/UNL – Lisboa (2006) 205

dominó e/ou desmaclagem assistida) e, se se aumentar o grau de deformação, ocorre um 

aumento da densidade de deslocações na sua microestrutura. Este efeito causa um aumento do 

encruamento do material reflectindo-se num aumento na resistência à penetração durante um 

ensaio de dureza. 

Por intermédio de ensaios de microdureza Vickers foram medidas as durezas da chapa 

da Liga H com tratamento térmico ao ar (cHTTAiTm500C030mtAg) seguida de várias etapas 

de redução da espessura durante a laminagem a frio (Fig. 4.39). Verifica-se que a dureza (HV 

média) não sofre aumento significativo até 6% de redução da espessura. Ao aumentar a 

percentagem de redução para 8 e 10%, a dureza (HV média) aumenta progressivamente. Para 

20% de redução ocorre um aumento significativo na dureza (média), até atingir o seu valor 

máximo para 40% de redução. 

 

 
Fig. 4.39 – Microdureza Vickers em amostras de chapa da Liga H laminadas a frio 

(ATTM1LF) com percentagem crescente de redução da espessura. 
 

A amostra com 30% de redução da espessura durante a laminagem a frio 

(cHATTM1LF30) possui um grande desvio padrão dos valores medidos quando comparada 

com as outras amostras de diferentes percentagens de redução. Este comportamento deixa 

indícios de que a deformação tem um carácter muito heterogéneo neste intervalo de redução 

da espessura. 
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4.4.1.1.2.2   Evolução da Textura da Estrutura Deformada 
 

Outras evidências da deformação plástica da martensite são apresentadas pelos 

espectros de DRX (Fig. 4.40) e textura de B19’ por DRX (Fig. 4.41) à Tamb das amostras 

martensíticas com diversos graus de redução após tratamento térmico ao ar 

(cHTTAiTm500C030mtAg). 

 

 
Fig. 4.40 – Espectros DRX (Tamb) da chapa da Liga H com diversas percentagens de redução 

(40% máximo) na espessura durante a laminagem a frio após tratamento térmico. 
 

Os espectros de DRX (Fig. 4.40) exibem uma evolução gradual das intensidades 

relativas dos picos presentes, onde o pico de difracção (021) da martensite aumenta a sua 

intensidade com o aumento da percentagem de redução na laminagem a frio (até 10%). Os 

outros picos de DRX ((101), (020), (11 1 ) e (002)) têm um decréscimo nas suas intensidades 

em conjunto com uma sobreposição dos mesmos com o aumento da percentagem de redução 

na laminagem a frio. 

Em concordância com os resultados de dureza (HV média) (Fig. 4.39) os espectros de 

DRX da martensite apresentados pela Fig. 4.40 mostram 3 grupos distintos de 

comportamentos: (i) as amostras com até 6% de redução da espessura apresentam picos bem 

definidos; (ii) as amostras com 8 e 10% de redução da espessura apresentam alguma 

sobreposição nos picos (002) e (021); e (iii) as amostras com mais de 20%, inclusive, de 



Tratamentos Termomecânicos de Ligas do Sistema Ni-Ti. 
Caracterização Estrutural e Optimização das Propriedades Associadas ao Efeito de Memória de Forma. 

 
Capítulo 4 RESULTADOS 

Andersan dos Santos Paula – FCT/UNL – Lisboa (2006) 207

redução da espessura apresentam uma sobreposição dos picos de DRX que começa por ser 

parcial até se tornar numa sobreposição muito alargada para 38<2θ<46º. 

Devido a este agrupamento de comportamento por DSC, na dureza (HV média) e DRX 

da martensite após deformação a frio, as figuras de pólos (11 1 )B19’ para estas condições estão 

agrupadas nos mesmos três grupos (Fig. 4.41a-c, Fig. 4.41d,e e Fig. 4.41f-h). 

A Fig. 4.41a-c apresenta as figuras de pólos (11 1 ) da martensite das amostras com até 

6% de redução da espessura; como apresentado por DSC, estas amostras, após aquecimento 

acima de Af, apresentam a recuperação completa do EMF. Pode constatar-se mudanças nas 

componentes de texturas de B19’ quando a deformação aumenta de 2 para 6% (de redução da 

espessura), como mostram a Fig. 4.41a-c e a Tab. 4.5, onde os reforços centrais próximos das 

variantes 1:(11 1 )[2 1 1]B19’ e 4:(11 1 )[ 2 1 1 ]B19’ correspondentes a {110}<110>B2 

desaparecem, permanecendo e intensificando os reforços próximos das variantes 

3:(120)[ 2 11]B19’ e 5:(120)[00 2 ]B19’ correspondentes a {111}<110>B2. 

A Fig. 4.41d,e apresenta as figuras de pólos (11 1 ) da martensite das amostras com 8 e 

10% de redução da espessura; como apresentado por DSC, estas amostras, após aquecimento 

acima de Af, apresentam a recuperação parcial do EMF. Pode constatar-se pela Fig. 4.41d,e  

pela Tab. 4.6 que os reforços próximos de χ = 30º, associados às componentes de textura de 

B19’ próximos das variantes de textura 3:(120)[ 2 11]B19’ e 5:(120)[00 2 ]B19’ correspondentes a 

{111}<110>B2, apresentam um crescente decréscimo da intensidade das componentes 

similares quando a deformação aumenta de 8 para 10% (de redução da espessura). 

A Fig. 4.41f-h apresenta as figuras de pólos (11 1 ) da martensite das amostras com mais 

de 20%, inclusive, de redução da espessura; como apresentado por DSC, estas amostras após 

aquecimento acima de Af, não apresentam EMF. Pode constatar-se pela Fig. 4.41f-h e pela 

Tab. 4.7 que os reforços próximos de χ = 30º, associados às componentes de textura de B19’ 

próximos das variantes de textura 3:(120)[ 2 11]B19’ e 5:(120)[00 2 ]B19’ correspondentes a 

{111}<110>B2, apresentam um crescente decréscimo da intensidade das componentes 

similares quando a deformação aumenta de 20 para 40% de redução da espessura. Além disso, 

reaparecem para 40% de redução da espessura (cHATTM1LF40, Fig. 4.41h) os reforços 

próximos da componente central (ϕ = 0º, χ = 0º) associados as variantes 1:(11 1 )[2 1 1]B19’ e 4: 

(11 1 )[ 2 1 1 ]B19’ correspondentes a {110}<110>B2. 
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Fig. 4.41 – Figuras de pólos (11 1 )B19’: (a) cHATTM1LF02; (b) cHATTM1LF04; 
(c) cHATTM1LF06; (d) cHATTM1LF08; (e) cHATTM1LF10; (f) cHATTM1LF20; 

(g) cHATTM1LF30; (h) cHATTM1LF40. 
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Tab. 4.5 – Variantes de textura de B19’ associadas a componentes de textura de B2 presentes 
nas figuras de pólos (11 1 )B19’ das amostras cHATTM1LF02, cHATTM1LF04 e 

cHATTM1LF06. 
Máximos Variantes B19’→Componente B2 Desvios Amostras 

 ϕm χm I D hkl uvw ϕc χc ϕd χd 
A 70º 6º 380 2,06 A→B

-125º
χm→χc

+6º
B 125º 3º 370 2,00 B→C

+5º
χm→χc

+3º
C 310º 6º 391 2,12 C→D

-135º
χm→χc

+6º
*D 355º 6º 404 2,19 D→E

-130º
χm→χc

+6º
E 45º 15º 388 2,10

1:(11 1 )[2 1 1] 
4:(11 1 )[ 2 1 1 ] 
→{110}<110>B2

1→4 
180º 

0º 

E→A
-155º

χm→χc
+15º

*F 75º 27º 400 2,17 F→G
-52º

χm→χc
-6º

G 150º 30º 389 2,10 G→H
-2º

χm→χc
-3º

cHATTM1LF02 

H 275º 27º 372 2,02

3:(120)[ 2 11] 
5:(120)[00 2 ] 
→{111}<110>B2 

3→5 
127º 

33º 

H→F
+33º

χm→χc
-6º

*A 100º 30º 557 2,79 A→B
+43º

χm→χc
-3º

cHATTM1LF04 

B 270º 27º 520 2,61

3:(120)[ 2 11] 
5:(120)[00 2 ] 
→{111}<110>B2 

3→5 
127º 

33º 

B→A
+63º

χm→χc
-6º

A 85º 27º 500 2,93 A→B
+58º

χm→χc
-6º

*B 270º 27º 514 3,01 B→C
-10º

χm→χc
-6º

cHATTM1LF06 

C 290º 27º 498 2,91

3:(120)[ 2 11] 
5:(120)[00 2 ] 
→{111}<110>B2 

3→5 
127º 

33º 

C→A
-69º

χm→χc
-6º

* Máximos com maior intensidade (I) associados a uma determinada ou grupo variantes de textura de B19’. 
** Ângulos entre as componentes e os respectivos desvios dos reforços. Maiores detalhes do Secção 3.3.1.3.2. 

 

Tab. 4.6 – Variantes de textura de B19’ associadas a componentes de textura de B2 presentes 
nas figuras de pólos (11 1 )B19’ das amostras cHATTM1LF08 e cHATTM1LF10. 

Máximos Variantes B19’→Componente B2 Desvios Amostras 
 ϕm χm I D hkl uvw ϕc χc ϕd χd 

*A 95º 30º 698 3,52 A→B
+33º

χm→χc
-3º

cHATTM1LF08 

B 255º 30º 545 2,75

3:(120)[ 2 11] 
5:(120)[00 2 ] 
→{111}<110>B2 

3→5 
127º 

33º 

B→A
+73º

χm→χc
-3º

A 85º 27º 432 2,53 A→B
-102º

χm→χc
-6º

B 110º 27º 428 2,51 B→C
+48º

χm→χc
-6º

cHATTM1LF10 

*C 285º 33º 476 2,79

3:(120)[ 2 11] 
5:(120)[00 2 ] 
→{111}<110>B2 

3→5 
127º 

33º 

C→A
+33º

χm→χc
0º

* Máximos com maior intensidade (I) associados a uma determinada ou grupo variantes de textura de B19’. 
** Ângulos entre as componentes e os respectivos desvios dos reforços. Maiores detalhes do Secção 3.3.1.3.2. 
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Tab. 4.7 – Variantes de textura de B19’ associadas a componentes de textura de B2 presentes 
nas figuras de pólos (11 1 )B19’ das amostras cHATTM1LF20, cHATTM1LF30 e 

cHATTM1LF40. 
Máximos Variantes B19’→Componente B2 Desvios Amostras 

 ϕm χm I D hkl uvw ϕc χc ϕd χd 
*A 110º 24º 370 2,97 A→B

+38º
χm→χc

-9º
cHATTM1LF20 

B 275º 30º 321 2,58

3:(120)[ 2 11] 
5:(120)[00 2 ] 
→{111}<110>B2 

3→5 
127º 

33º 

B→A
+68º

χm→χc
-3º

A 85º 24º 241 2,31 A→B
+48º

χm→χc
-9º

cHATTM1LF30 

*B 260º 30º 310 2,97

3:(120)[ 2 11] 
5:(120)[00 2 ] 
→{111}<110>B2 

3→5 
127º 

33º 

B→A
+58º

χm→χc
-3º

A 100º 6º 224 2,01 A→B
+100º

χm→χc
+6º

*B 190º 6º 244 2,18 B→C
-170º

χm→χc
+6º

C 355º 6º 237 2,12

1:(11 1 )[2 1 1] 
4:(11 1 )[ 2 1 1 ] 
→{110}<110>B2 

1→4 
0º 

0º 

C→A
-5º

χm→χc
+6º

D 24º 33º 204 1,83 D→E
+12º
+10º

χm→χc
-5º

*E 155º 42º 209 1,87 E→F
-64º
-66º

χm→χc
+4º

cHATTM1LF40 

F 210º 39º 178 1,59

2:(10 2 )[211] 
4:(10 2 )[ 2 1 1 ] 
6:(10 2 )[0 2 0] 
→{111}<110>B2 

2→4 
119º 
2→6 
4→6 
121º 

38º 

F→D
+55º
+53º

χm→χc
+1º

* Máximos com maior intensidade (I) associados a uma determinada ou grupo variantes de textura de B19’. 
** Ângulos entre as componentes e os respectivos desvios dos reforços. Maiores detalhes do Secção 3.3.1.3.2. 

 

4.4.1.1.2.3   Difracção de Raios-X com Ciclo Térmico (θ/2θ) 
 

Se se submeter a martensite deformada a um ciclo térmico até 400ºC, poderá 

acompanhar-se a evolução estrutural na Liga H pela análise de DRX in-situ a alta temperatura 

sob vácuo (ESRF). 

A Fig. 4.42 apresenta uma comparação da martensite deformada (Fig. 4.42c – 

cHATTM1LF10 – e Fig. 4.42d – cHATTM1LF40) com as condições prévias (Fig. 4.42a – 

cHCR – e Fig. 4.42b – cHTTAiTm500C030mtAg). Pode verificar-se que, ao aquecer uma 

amostra livre de deformação (Fig. 4.42b) ou recozida sob tensão (Fig. 4.42a), o pico de 

difracção da austenite tem a sua intensidade gradualmente aumentada em resultado do 

consumo da martensite, que é totalmente consumida a 95ºC. Por outro lado, se se aquecer uma 

estrutura martensítica com baixo grau de deformação (cHATTM1LF10 – Fig. 4.42c), os picos 
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de DRX da martensite persistem até 130ºC e, a partir daí, o pico da austenite aumenta a sua 

intensidade suavemente. Para uma estrutura martensítica com alto grau de deformação 

(cHATTM1LF40 – Fig. 4.42d), os picos de DRX da martensite persistem até 190ºC com uma 

grande sobreposição e o da austenite aumenta a sua intensidade suavemente a partir desta 

temperatura. A 350ºC ocorre um aumento abrupto da intensidade do pico de DRX (110)B2, 

sendo esta observação coerente com pico de recristalização revelado na análise de DSC para a 

amostra com alto grau de deformação (cHATTM1LF40 – Fig. 4.35a). 

 

 
Fig. 4.42 – Evolução estrutural no aquecimento (25 a 400ºC) durante DRX in-situ a alta 

temperatura sob vácuo (ESRF). (a) cHCR. (b) cHTTAiTm500C030mtAg. (c) cHATTM1LF10. 
(d) cHATTM1LF40. 

 

A Fig. 4.43 apresenta as mudanças nas dimensões dos domínios de coerência (CDS) e 

na microdeformação em função da temperatura de recozimento até 500ºC para as amostras da 

chapa da Liga H: cHCR, cHATTM1LF10 e cHATTM1LF40. Os valores do CDS são 
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relacionados com o comprimento de uma “coluna” ao longo da qual a distância interplanar é 

mantida constante devido à ausência de defeitos estruturais. No caso das amostras cHCR, 

fornecida no estado recozido sob tensão, cHATTM1LF10 e cHATTM1LF40, previamente 

sujeitas a laminagem a frio, o CDS está relacionado com o que se designa de sub-células de 

deformação. A microdeformação forma-se quando um metal é deformado plasticamente, e 

esta é associada à mudança do espaçamento interplanar da estrutura cristalina de uma parte de 

um grão para outro. Esta microdeformação não-uniforme causa um alargamento no 

correspondente perfil de difracção. 

 

 
Fig. 4.43 – Mudanças nas dimensões dos domínios de coerência (CDS) e na 

microdeformação até 500ºC, referente ao pico de DRX (110)B2, para as amostras de chapa da 
Liga H: (a) cHCR, (b) cHATTM1LF10 e (c) cHATTM1LF40. 

 

As três amostras (Fig. 4.43) apresentam comportamentos similares, onde o valor: (i) do 

CDS aumenta com o aumento da temperatura de recozimento, e (ii) o da microdeformação 

diminui com o aumento da temperatura de recozimento. A amplitude das variações no CDS e 

na microdeformação são função do nível de tensões internas (associada a densidade de 
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deslocações) no material, devido ao recozimento sob tensão (cHCR) ou a deformação plástica 

por laminagem a frio (cHATTM1LF10 e cHATTM1LF40). Na amostra cHCR (Fig. 4.43a), 

uma mudança muito significativa na microdeformação é detectada acima de 200ºC, enquanto 

o CDS tem um lento aumento a partir dos 250ºC. Este comportamento é similar na amostra 

cHATTM1LF10 (Fig. 4.43b) e cHATTM1LF40 (Fig. 4.43c), porém de diferentes amplitudes. 

Isto pode ser interpretado como uma indicação que a recuperação começa abaixo dos 200ºC e 

que a recristalização ocorre acima dos 300ºC. 

 

4.4.1.1.2.4   Evolução da Textura da Estrutura Recuperada 
 

Como foi mostrado por DSC a amostra da liga H com 10% de deformação apresenta 

uma recuperação parcial do EMF após ser aquecida acima de Af. Além disso, foi verificado 

por DT que a chapa da Liga H na condição como recebida (cHCR) apresenta um alívio de 

tensões no primeiro aquecimento devido à deformação “memorizada” durante o recozimento 

sob tensão a que o material foi sujeito (pelo fabricante). A Fig. 4.44 apresenta as figuras de 

pólos (110) da austenite a 180ºC (Fig. 4.44a,b) e (11 1 ) da martensite (Fig. 4.44c,d), após o 

aquecimento a 180ºC, para as amostras cHCR (Fig. 4.44a,c) e cHATTM1LF10 (Fig. 4.44b,d), 

com o intuito de elucidar as mudanças na textura devidas à deformação a frio e aquecimento 

acima de Af. 

Ocorreram mudanças nas componentes de textura de B2 de cHATTM1LF10 

(Fig. 4.44b) devido ao tratamento termomecânico quando comparada com cHCR (Fig. 4.26b e 

Fig. 4.44a) e cHTTAiTm500C030mtAg (Fig. 4.26d). A figura de pólos (110)B2, Fig. 4.44b, e 

a Tab. 4.8 mostram que além dos reforços centrais (ϕ =0º, χ = 0º) associados à componente de 

textura (110)[110]B2, apresenta também uma pequena contribuição próxima da componente de 

textura {111}<110>B2 de χ = 35º, com DL em <110>. 

Após o aquecimento a 180ºC, podem constatar-se as mudanças nas componentes de 

textura de B19’ para as amostras cHCR e cHATTM1LF10, onde: 

− cHCR: quando comparada com a condição cHCR (Fig. 4.26a) apresenta as curvas 

de níveis mais centrada em torno do eixo normal da chapa, para os reforços centrais 

(ϕ =0º, χ = 0º) próximos das variantes 1:(11 1 )[2 1 1]B19’ e 4:(11 1 )[ 2 1 1 ]B19’ 

correspondentes a {110}<110>B2. 
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− cHATTM1LF10: além dos reforços centrais (ϕ =0º, χ = 0º), próximos das variantes 

1:(11 1 )[2 1 1]B19’ e 4:(11 1 )[ 2 1 1 ]B19’ correspondentes a {110}<110>B2, apresenta 

também uma pequena contribuição próxima das variantes 2:(10 2 )[211]B19’ e 

4:(10 2 )[ 2 1 1 ]B19’ de χ = 38º correspondentes a {111}<110>B2. 

 

 
Fig. 4.44 – Figuras de pólos (a,b) (110)B2 e (c,d) (11 1 )B19’ após aquecimento a 180ºC: 

(a,c) cHCR; (b,d) cHATTM1LF10. 
 

Tab. 4.8 – Componentes de textura de B2 presentes nas figuras de pólos (110)B2 das amostras 
cHCR e cHATTM1LF10. 
Máximos Componentes de textura de B2 Desvios Amostras 

 ϕm χm I D hkl uvw ϕc χc ϕd χd 
cHCR A 235º 3º 2520 2,61 (110)[110] 0º 0º -25º +3º

A 135º 6º 1272 1,99 +135º +6º
B 155º 3º 1273 1,99 +155º +3º
C 190º 3º 1405 1,63

(110)[110] 0º 0º 

-170º -3º

cHATTM1LF10 

D 115º 36º 1042 1,63 {111}<110> 90º 
150º 

35º +25º
-35º

-1º

* Máximos com maior intensidade (I) associados a uma determinada componente de textura de B2. 
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Tab. 4.9 – Variantes de textura de B19’ associadas a componentes de textura de B2 presentes 
nas figuras de pólos (11 1 )B19’ das amostras cHCR e cHATTM1LF10 após aquecimento a 

180ºC. 
Máximos Variantes B19’→Componente B2 Desvios Amostras 

 ϕm χm I D hkl uvw ϕc χc ϕd χd 
A 130º 3º 401 2,38 A→B

-125º
χm→χc

+3º
B 185º 6º 415 2,47 B→C

-10º
χm→χc

+6º

cHCR após aquecimento a 
180ºC 

*C 355º 3º 420 2,49

1:(11 1 )[2 1 1] 
4:(11 1 )[ 2 1 1 ] 
→{110}<110>B2 

1→4 
180º 

0º 

C→A
-45º

χm→χc
+3º

*A 15º 3º 307 1,97 A→B
+150º

χm→χc
+3º

B 345º 12º 295 1,90

1:(11 1 )[2 1 1] 
4:(11 1 )[ 2 1 1 ] 
→{110}<110>B2 

1→4 
180º 

0º 

B→A
-150º

χm→χc
+12º

C 80º 24º 298 1,91 C→D
+86º
+84º

χm→χc
-14º

cHATTM1LF10 após 
aquecimento a 180ºC 

*D 285º 36º 304 1,95

2:(10 2 )[211] 
4:(10 2 )[ 2 1 1 ] 
6:(10 2 )[0 2 0] 
→{111}<110>B2 

2→4 
119º 
2→6 
4→6 
121º 

38º 

D→C
+36º
+34º

χm→χc
-2º

* Máximos com maior intensidade (I) associados a uma determinada ou grupo variantes de textura de B19’. 
** Ângulos entre as componentes e os respectivos desvios dos reforços. Maiores detalhes do Secção 3.3.1.3.2. 

 

4.4.1.1.2.5   Evolução da Textura da Estrutura Recristalizada 
 

Como foi mostrado por DSC (Fig. 4.35a) e pelos espectros de DRX in-situ a alta 

temperatura (Fig. 4.42d), a recristalização da liga H ocorre em torno dos 350ºC. A Fig. 4.45 

apresenta as figuras de pólos (110)B2 parciais resultantes de medições da textura de 

recristalização com aquecimento até 800ºC. Verifica-se a componente de textura (111)[110]B2 

a 400ºC (Fig. 4.45a) e uma notória evolução para as componentes (110)[110]B2 no 

aquecimento de 450 para 500ºC (Fig. 4.45b,c). Acima de 500ºC (Fig. 4.45d-f) ocorre 

crescimento anómalo dos grãos com orientação (110)B2 em concordância com os resultados 

de DRX in-situ a alta temperatura (Fig. 4.24b e Fig. 4.25g,h) para a condição como recebida, 

aHCR. 

As mudanças na textura de B19’ em relação à de B2 após a recristalização são 

observadas e apontadas na secção 4.4.2.3 (Evolução da Textura de B19’ e B2, referente à 

secção 4.4.2 – Tratamentos Termomecânicos com Múltiplas Etapas de Marforming). 
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Fig. 4.45 – Evolução da textura da amostra cHATTM1LF40 durante DRX in-situ a alta 
temperatura sob vácuo (ESRF); figuras de pólos (110)B2, ϕ entre -35 e 60º. (a) 400ºC. 

(b) 450ºC. (c) 500ºC. (d) 600ºC. (e) 700ºC. (f) 800ºC. 
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4.4.2   Tratamentos Termomecânicos com Múltiplas Etapas de Marforming 
 

Nesta secção são apresentados uma série de resultados obtidos com tratamentos 

termomecânicos com múltiplas etapas de marforming, tratamento térmico prévio ao ar e/ou 

sob vácuo, além de outros tratamentos térmicos ao ar intercalados as etapas de marforming. 

As amostras são designadas por: 

− ATTMnLF para o caso de prévio tratamento térmico ao ar a 500ºC por 30 min 

seguido de têmpera em água; 

− VTTMnLF para o caso de prévio tratamento térmico sob vácuo com velocidades de 

aquecimento e arrefecimento de 3ºC/min e manutenção a 800ºC por 300 min. 

Em ambos os casos seguem-se três etapas de laminagem a frio com 30% de redução da 

espessura intercaladas por tratamentos térmicos ao ar a 500ºC por 30 min seguidos de têmpera 

em água. Como última etapa de processamento as chapas passam por uma quarta etapa de 

laminagem a frio com 30% de redução da espessura seguida de tratamento térmico ao ar a 

diferentes temperaturas de manutenção (400, 450, 500 e 600ºC) por 30 min seguida de 

têmpera em água. Com o objectivo de avaliar o modo como múltiplas etapas de laminagem a 

frio e tratamento térmico afectam as propriedades finais associadas ao EMF, são apresentados 

resultados da evolução das temperaturas das transformações directa e inversa (com base no 

DSC), caracterização estrutural (DRX in-situ entre 25 e 180ºC), caracterização mecânica 

(microdureza Vickers e tracção à Tamb) e evolução da textura de B19’ e B2. 

 

4.4.2.1   Evolução das Temperaturas de Transformação 
 

Os resultados são apresentados com base na evolução das temperaturas de 

transformação extraídas das análises de DSC para após cada etapa de tratamento térmico nos 

tratamentos termomecânicos com múltiplas etapas de marforming. 

Com base na Fig. 4.38c e observações práticas, a percentagem de 30% de redução da 

espessura na laminagem a frio é a que apresenta um comportamento de mais interesse para o 

presente trabalho na escolha das condições para o tratamento termomecânico com múltiplas 

etapas de marforming. A Fig. 4.38 mostra que a condição com 30% de redução na espessura 



Tratamentos Termomecânicos de Ligas do Sistema Ni-Ti. 
Caracterização Estrutural e Optimização das Propriedades Associadas ao Efeito de Memória de Forma. 

 
Capítulo 4 RESULTADOS 

Andersan dos Santos Paula – FCT/UNL – Lisboa (2006) 218

por laminagem a frio (Fig. 4.38c) é a única entre as outras condições (10, 20 e 40% de 

redução na espessura – Fig. 4.38a,b,d) a apresentar: (i) transformação directa em duas etapas 

(B2→R e R→B19’) e inversa em uma etapa (B19’→B2) para temperaturas de tratamento 

térmico abaixo dos 500ºC; e (ii) transformação directa e inversa em uma etapa (B2↔B19’) 

para temperaturas de tratamento térmico acima dos 500ºC (inclusive). Do ponto de visto 

prático, os 30% de redução na espessura permitiram cumprir alguns dos objectivos dos 

tratamentos termomecânicos com múltiplas etapas de marforming: obtenção de chapas de 

NiTi deformadas por laminagem a frio com menor número de etapas com a menor espessura 

possível sem fissuras na superfície da amostra e perda completa do EMF pela deformação 

imposta na laminagem a frio. 

A evolução das temperaturas das transformações directa e inversa após cada etapa de 

30% de redução da espessura durante a laminagem a frio em conjunto com tratamento térmico 

ao ar a 500ºC por 30 min seguido de têmpera em água é ilustrada na Fig. 4.46a – ATTMnLF e 

Fig. 4.46b – VTTMnLF. 

 

 
Fig. 4.46 – Evolução das Transformações de fase a partir de curvas de DSC das chapas de 
Liga H submetidas aos tratamentos termomecânicos com múltiplas etapas de laminagem a 

frio. (a) ATTMnLF. (b) VTTMnLF. 
 

É interessante observar para o ATTMnLF (Fig. 4.46a – curvas identificadas pelos 

números (3,4,5)) que, a partir da segunda etapa de laminagem a frio seguida de tratamento 

térmico, as temperaturas das transformações directa e inversa se mantêm praticamente 

constantes. Para o VTTMnLF (Fig. 4.46b – curvas identificadas pelos números (2,3,4,5)) este 
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comportamento é evidente a partir da primeira etapa de laminagem a frio seguido de 

tratamento térmico ao ar. 

A Fig. 4.47 apresenta a evolução das temperaturas de transformação para a amostra com 

tratamento térmico após a quarta e última etapa de marforming com 30% de redução para as 

amostras pertencentes aos grupos ATTMnLF e VTTMnLF. Pode constatar-se que, nos dois 

casos existe uma tendência notória para o aumento das temperaturas da formação de B19’ 

(Ms’ ou Ms’’, e Mf’ ou Mf’’) e de B2 (As’ ou As’’, e Af’ ou Af’’) com o aumento da 

temperatura de manutenção. A fase-R ocorre para as amostras com tratamento térmico até 

450ºC, sendo que para 400ºC existe uma notória separação entre as temperaturas das 

transformações B2→R (Rs e Rf) e B2→B19’ ou R→B19’ (Ms’ ou Ms’’, e Mf’ ou Mf’’). Para 

os tratamentos térmicos a 400ºC ocorre fase-R também no aquecimento, sendo possível 

somente distinguir a sua temperatura de início de transformação (Rs*). As amostras finais do 

ATTMnLF e VTTMnLF apresentam comportamento semelhante ao das amostras com uma 

única etapa de marforming (Fig. 4.38c). 

 

 
Fig. 4.47 – Evolução das temperaturas de transformação extraídas das curvas de DSC das 

chapas de Liga H submetidas ao último tratamento térmico no (a) cHATTM4LF30 e 
(b) cHVTTM4LF30. 

 

4.4.2.2   Caracterização Estrutural e Mecânica 
 

Como apresentado pelos gráficos de evolução das temperatura de transformação 

(Fig. 4.47), todas as amostras submetidas ao último tratamento térmico (400, 450, 500 ou 

600ºC por 30 min seguido de têmpera em água) nos tratamentos termomecânicos com 
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múltiplas etapas de marforming (cHATTM4LF30 e cHVTTM4LF30) se apresentam 

martensíticas à Tamb. 

As Fig. 4.48 e Fig. 4.49 apresentam gráficos de DRX in-situ com ciclo térmico entre 

Tamb (inferior a Mf) e 180ºC (superior a Af), reportando a sequência das transformações 

directa e inversa das amostras com tratamentos termomecânicos com múltiplas etapas de 

marforming após o último tratamento térmico a 400, 450, 500 e 600ºC, respectivamente, por 

30 min seguido de têmpera em água. 

As análises de DRX in-situ com ciclo térmico detectam somente transformação inversa 

em uma etapa (B19’→B2) para todas as amostras no aquecimento (Fig. 4.48a,c e 

Fig. 4.49a,c). No arrefecimento as amostras com tratamento térmico a 400 (Fig. 4.48b) e 

450ºC (Fig. 4.48d) apresentam transformação directa em duas etapas (B2→R→B19’) e as 

com tratamento térmico a 500 (Fig. 4.49b) e 600ºC (Fig. 4.49d) somente em uma etapa 

(B2→B19’). 

 

 
Fig. 4.48 – DRX in-situ com ciclo térmico (Mf e Af) da cHATTM4LF30 e cHVTTM4LF30 com 

tratamento térmico final a (a,b) 400ºC e (c,d) 450ºC, por 30 min seguido de têmpera em 
água. 
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Fig. 4.49 – DRX in-situ com ciclo térmico (Mf e Af) da cHATTM4LF30 e cHVTTM4LF30 com 

tratamento térmico final a (a,b) 500ºC e (c,d) 600ºC, por 30 min seguido de têmpera em 
água. 

 

A Fig. 4.50 apresenta a evolução da dureza (HV média) nas sucessivas etapas de 

tratamentos térmicos durante os tratamentos termomecânicos com múltiplas etapas de 

marforming, ATTMnLF e VTTMnLF. As amostras sujeitas às diversas etapas de tratamento 

térmico do ATTMnLF (Fig. 4.50a) apresentam uma maior dureza (HV média) da martensite 

nos dois primeiros tratamentos térmicos e uma estabilização nos valores da dureza (HV 

média) nos três últimos tratamentos térmicos. A dispersão dos valores da dureza (HV média) 

não segue um padrão bem definido para estas amostras (Fig. 4.50a). No que diz respeito às 

amostras sujeitas às diversas etapas de tratamento térmico do VTTMnLF (Fig. 4.50b), estas 

apresentam uma flutuação nos valores da dureza (HV média) com uma tendência para se 

manter dentro da faixa entre 200 e 230 HV. 

Após os tratamentos termomecânicos com múltiplas etapas de marforming (ATTMnLF 

e VTTMnLF) e tratamento térmico final a 500ºC, as chapas da Liga H (Fig. 4.51) apresentam 

um aumento na extensão total e um decréscimo na resistência à tracção quando comparados 

com a condição como recebida (Fig. 4.11), tal como para as amostras somente com tratamento 

térmico (Fig. 4.31). Verifica-se também que o patamar de tensão referente à reorientação das 

variantes de B19’ é mais definido.  
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Fig. 4.50 – Valores médios de dureza HV oriundos de 10 medições de microdureza Vickers. 

Evolução dos tratamentos térmicos do (a) ATTMnLF e (b) VTTMnLF.  
 

 
Fig. 4.51 – Curva de tracção (Tamb) das chapas (a) cHATTM4LF30TTA500 e 

(b) cHVTTM4LF30TTA500, e SEM da superfície de fractura das chapas 
(c-e) cHATTM4LF30TTA500 e (f-h) cHVTTM4LF30TTA500. 
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A amostra cHATTM4LF30TTA500 (Fig. 4.51a) apresenta uma extensão total superior à 

da condição resultante do tratamento térmico prévio aos tratamentos termomecânicos 

(ATTMnLF – cHTTAiTm500C030mtAg Fig. 4.31a). Por outro lado, a amostra 

cHVTTM4LF30TTA500 (Fig. 4.51b) apresenta uma extensão total inferior à da condição 

prévia do primeiro tratamento térmico da sua sequência de tratamento termomecânico 

(VTTMnLF – cHTTV3Cm800C300m3Cm Fig. 4.31b). Esta mudança de comportamento 

deve estar correlacionada com a textura cristalográfica formada durante os processamentos 

termomecânicos de marforming aqui apresentados. 

No que diz respeito ao aspecto da superfície de fractura, as amostras da Fig. 4.51d,e,g,h 

apresentam-se com apreciável estricção, o mesmo carácter dúctil, aspecto granuloso, 

formação de cúpulas e de buracos no interior das cúpulas, quando comparadas com as das 

condições como recebida (Fig. 4.11d,e) e com tratamento térmico TTA (Fig. 4.31d,e). As 

cúpulas são aparentemente maiores, menos profundas e mais arredondadas do que as das 

condições prévias (CR, TTA e TTV). As cúpulas são resultado da formação de 

microporosidades durante o processo de deformação permanente da matriz de NiTi e os 

buracos estão associados à descoesão matriz/precipitados, podendo estes precipitados serem 

TiC. Além disso, os buracos são menores do que aqueles observados nas condições como 

recebida e com tratamentos térmicos. O decréscimo no tamanho dos buracos pode estar 

associado à fragmentação dos precipitados pela deformação imposta à Tamb durante o 

marforming. Observa-se também uma topografia muito irregular da superfície de fractura 

(Fig. 4.51c,f), comparável à da amostra cHTTV3Cm800C300m3Cm (Fig. 4.31f). 

A Fig. 4.52 apresenta a evolução da dureza (HV média) à Tamb no último tratamento 

térmico dos tratamentos termomecânicos com múltiplas etapas de marforming. Existe uma 

tendência notória de decréscimo da dureza (HV média) da martensite com o aumento da 

temperatura de tratamento térmico (400 para 500ºC) com uma aparente estabilização para os 

tratamentos a 500 e 600ºC. 
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Fig. 4.52 – Valores médios de dureza HV oriundos de 10 medições de microdureza Vickers. 

Evolução no tratamento térmico final da (a) cHATTM4LF30 e (b) cHVTTM4LF30. 
 

4.4.2.3   Evolução da Textura (B19’ e B2) 
 

As figuras de pólos que a seguir se apresentam forma obtidas: 

− a 180ºC, para (110) B2; 

− a Tamb para (11 1 ) B19’. 

As Fig. 4.53a,b, Fig. 4.54a,b, Fig. 4.55a,b e Fig. 4.56a,b apresentam as figuras de pólos 

(11 1 )B19’ para as amostras com último tratamento térmico no tratamento termomecânico de 

múltiplas etapas de marforming a 400, 450, 500 e 600ºC, respectivamente. Pode-se verificar 

que as amostras de cada tratamento termomecânico (ATTMnLF e VTTMnLF) possuem 

basicamente as mesmas componentes de textura com o aumento do reforço em função do 

aumento da temperatura de tratamento térmico. 

Verifica-se um crescente aumento na contribuição da componente central e crescente 

decréscimo das componentes próximas a χ = 45º com o aumento da temperatura de 

tratamento térmico para as amostras cHATTM4LF30 e cHVTTM4LF30. No estado 

martensítico os reforços centrais estão associados as variantes 1:(11 1 )[2 1 1]B19’ e 

4:(11 1 )[ 2 1 1 ]B19’ correspondentes a {110}<110>B2 e os reforços próximos de χ = 45º estão 

associados as variantes 2:(10 2 )[211]B19’, 4:(10 2 )[ 2 1 1 ]B19’ e 6:(10 2 )[0 2 0]B19’ 

correspondentes a{111}<110>B2, sendo em média mais intensos nas amostras 

cHATTM4LF30. No estado austenítico os reforços centrais estão associados às componentes 
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de textura (110)[110]B2, porém os reforços próximos de χ = 45º associados às componentes de 

textura {001}<110>B2 estão presente somente nas amostras cHATTM4LF30 e na condição 

com tratamento térmico final a 600ºC para as amostras cHVTTM4LF30, que para as 

condições abaixo dos 600ºC apresentam reforços próximos de χ = 35º associados às 

componentes de textura {111}<110>B2. 

As Fig. 4.53c,d, Fig. 4.54c,d, Fig. 4.55c,d e Fig. 4.56c,d apresentam as correspondentes 

figuras de pólos (110)B2 para as amostras com último tratamento térmico no tratamento 

termomecânico de múltiplas etapas de marforming a 400, 450, 500 e 600ºC, respectivamente. 

Pode-se verificar que as amostras de cada tratamento termomecânico (ATTMnLF e 

VTTMnLF) possuem basicamente as mesmas componentes de textura com o aumento do 

reforço em função do aumento da temperatura de tratamento térmico, similar ao 

comportamento das componentes de textura de B19’. 

 

 
Fig. 4.53 – Figuras de pólos (a,b) (11 1 )B19’ e (c,d) (110)B2: (a,c) cHATTM4LF30TTA400; 

(b,d) cHVTTM4LF30TTA400. 
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Fig. 4.54 – Figuras de pólos (a,b) (11 1 )B19’ e (c,d) (110)B2: (a,c) cHATTM4LF30TTA450; 

(b,d) cHVTTM4LF30TTA450. 
 

 
Fig. 4.55 – Figuras de pólos (a,b) (11 1 )B19’ e (c,d) (110)B2: (a,c) cHATTM4LF30TTA500; 

(b,d) cHVTTM4LF30TTA500. 
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Fig. 4.56 – Figuras de pólos (a,b) (11 1 )B19’ e (c,d) (110)B2: (a,c) cHATTM4LF30TTA600; 

(b,d) cHVTTM4LF30TTA600. 
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Tab. 4.10 – Variantes de textura de B19’ associadas às componentes de textura de B2 
presentes nas figuras de pólos (11 1 )B19’ das amostras cHATTM4LF30TTA400 e 

cHVTTM4LF30TTA400. 
Máximos Variantes B19’→Componente B2 Desvios Amostras 

 ϕm χm I D hkl uvw ϕc χc ϕd χd 
A 10º 6º 450 2,85 A→B

-160º
χm→χc

+6º
B 30º 6º 468 2,96 B→C

-65º
χm→χc

+6º
*C 145º 6º 595 3,77 C→D

-160º
χm→χc

+6º
D 165º 6º 580 3,67

1:(11 1 )[2 1 1] 
4:(11 1 )[ 2 1 1 ] 
→{110}<110>B2 

1→4 
180º 

0º 

D→A
+25º

χm→χc
+6º

E 45º 48º 257 1,93 E→F
-29º
-31º

χm→χc
+10º

F 135º 42º 227 1,44 F→G
-34º
-36º

χm→χc
+4º

*G 220º 42º 392 2,48 G→H
-19º
-21º

χm→χc
+4º

cHATTM4LF30TTA400 

H 320º 42º 357 2,26

2:(10 2 )[211] 
4:(10 2 )[ 2 1 1 ] 
6:(10 2 )[0 2 0] 
→{111}<110>B2 

2→4 
119º 
2→6 
4→6 
121º 

38º 

H→E
-34º
-36º

χm→χc
+4º

A 95º 3º 313 2,14 A→B
-140º

χm→χc
+3º

B 135º 3º 331 2,26 B→C
-135º

χm→χc
+3º

*C 180º 18º 354 2,42 C→D
-5º

χm→χc
+18º

D 355º 21º 303 2,07

1:(11 1 )[2 1 1] 
4:(11 1 )[ 2 1 1 ] 
→{110}<110>B2 

1→4 
180º 

0º 

D→A
-80º

χm→χc
+21º

*E 20º 27º 392 2,68 E→F
+6º
+4º

χm→χc
-11º

F 145º 39º 329 2,25 F→G
-34º
-36º

χm→χc
+1º

G 230º 39º 298 2,04 G→H
-29º
-31º

χm→χc
+1º

cHVTTM4LF30TTA400 

H 320º 45º 268 1,83

2:(10 2 )[211] 
4:(10 2 )[ 2 1 1 ] 
6:(10 2 )[0 2 0] 
→{111}<110>B2 

2→4 
119º 
2→6 
4→6 
121º 

38º 

H→E
-59º
-61º

χm→χc
+7º

* Máximos com maior intensidade (I) associados a uma determinada ou grupo variantes de textura de B19’. 
** Ângulos entre as componentes e os respectivos desvios dos reforços. Maiores detalhes do Secção 3.3.1.3.2. 
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Tab. 4.11 – Variantes de textura de B19’ associadas às componentes de textura de B2 
presentes nas figuras de pólos (11 1 )B19’ das amostras cHATTM4LF30TTA450 e 

cHVTTM4LF30TTA450. 
Máximos Variantes B19’→Componente B2 Desvios Amostras 

 ϕm χm I D hkl uvw ϕc χc ϕd χd 
A 240º 6º 501 3,44 A→B

-160º
χm→χc

+6º
B 260º 3º 500 3,43 B→C

-150º
χm→χc

+3º
*C 290º 6º 506 3,47 C→D

-135º
χm→χc

+6º
D 335º 9º 497 3,41

1:(11 1 )[2 1 1] 
4:(11 1 )[ 2 1 1 ] 
→{110}<110>B2 

1→4 
180º 

0º 

D→A
+35º

χm→χc
+9º

*E 40º 42º 363 2,49 E→F
-14º
-16º

χm→χc
+4º

F 145º 42º 295 2,03 F→G
-34º
-36º

χm→χc
+4º

G 230º 45º 297 2,04 G→H
-29º
-31º

χm→χc
+7º

cHATTM4LF30TTA450 

H 320º 48º 256 1,76

2:(10 2 )[211] 
4:(10 2 )[ 2 1 1 ] 
6:(10 2 )[0 2 0] 
→{111}<110>B2 

2→4 
119º 
2→6 
4→6 
121º 

38º 

H→E
-39º
-41º

χm→χc
+10º

A 65º 6º 300 2,47 A→B
-135º

χm→χc
+6º

B 110º 6º 304 2,50 B→C
-150º

χm→χc
+6º

C 140º 6º 317 2,62 C→D
+55º

χm→χc
+6º

*D 15º 21º 338 2,79

1:(11 1 )[2 1 1] 
4:(11 1 )[ 2 1 1 ] 
→{110}<110>B2 

1→4 
180º 

0º 

D→A
-130º

χm→χc
+21º

*E 45º 39º 322 2,65 E→F
-24º
-26º

χm→χc
+1º

F 140º 42º 277 2,28 F→G
-29º
-31º

χm→χc
+4º

G 230º 39º 251 2,07 G→H
-39º
-41º

χm→χc
+1º

cHVTTM4LF30TTA400 

H 310º 39º 229 1,89

2:(10 2 )[211] 
4:(10 2 )[ 2 1 1 ] 
6:(10 2 )[0 2 0] 
→{111}<110>B2 

2→4 
119º 
2→6 
4→6 
121º 

38º 

H→E
-24º
-26º

χm→χc
+1º

* Máximos com maior intensidade (I) associados a uma determinada ou grupo variantes de textura de B19’. 
** Ângulos entre as componentes e os respectivos desvios dos reforços. Maiores detalhes do Secção 3.3.1.3.2. 
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Tab. 4.12 – Variantes de textura de B19’ associadas às componentes de textura de B2 
presentes nas figuras de pólos (11 1 )B19’ das amostras cHATTM4LF30TTA500 e 

cHVTTM4LF30TTA500. 
Máximos Variantes B19’→Componente B2 Desvios Amostras 

 ϕm χm I D hkl uvw ϕc χc ϕd χd 
A 15º 3º 1745 7,50 A→B

-120º
χm→χc

+3º
B 75º 3º 1775 7,63 B→C

-90º
χm→χc

+3º
*C 165º 6º 1948 8,38

1:(11 1 )[2 1 1] 
4:(11 1 )[ 2 1 1 ] 
→{110}<110>B2 

1→4 
180º 

0º 

C→A
+30º

χm→χc
+6º

D 45º 45º 501 2,16 D→E
-29º
-31º

χm→χc
+7º

E 135º 45º 434 1,87 E→F
-34º
-36º

χm→χc
+7º

*F 220º 45º 530 2,28 F→G
-19º
-21º

χm→χc
+7º

cHATTM4LF30TTA500 

G 320º 42º 522 2,24

2:(10 2 )[211] 
4:(10 2 )[ 2 1 1 ] 
6:(10 2 )[0 2 0] 
→{111}<110>B2 

2→4 
119º 
2→6 
4→6 
121º 

38º 

G→D
-34º
-36º

χm→χc
+4º

*A 25º 6º 1432 6,54 ϕm→ϕc
-145º

χm→χc
+6º

B 60º 3º 1391 6,36 ϕm→ϕc
-105º

χm→χc
+3º

C 135º 3º 1365 6,24

1:(11 1 )[2 1 1] 
4:(11 1 )[ 2 1 1 ] 
→{110}<110>B2 

1→4 
180º 

0º 

ϕm→ϕc
+70º

χm→χc
+3º

D 45º 48º 573 2,62 D→E
-29º
-31º

χm→χc
+10º

E 135º 45º 473 2,16 E→F
-29º
-31º

χm→χc
+7º

F 225º 42º 602 2,75 F→G
-24º
-26º

χm→χc
+4º

cHVTTM4LF30TTA500 

*G 320º 42º 671 3,07

2:(10 2 )[211] 
4:(10 2 )[ 2 1 1 ] 
6:(10 2 )[0 2 0] 
→{111}<110>B2 

2→4 
119º 
2→6 
4→6 
121º 

38º 

G→D
-34º
-36º

χm→χc
+4º

* Máximos com maior intensidade (I) associados a uma determinada ou grupo variantes de textura de B19’. 
** Ângulos entre as componentes e os respectivos desvios dos reforços. Maiores detalhes do Secção 3.3.1.3.2. 
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Tab. 4.13 – Variantes de textura de B19’ associadas às componentes de textura de B2 
presentes nas figuras de pólos (11 1 )B19’ das amostras cHATTM4LF30TTA600 e 

cHVTTM4LF30TTA600. 
Máximos Variantes B19’→Componente B2 Desvios Amostras 

 ϕm χm I D hkl uvw ϕc χc ϕ χ 
A 25º 3º 2329 9,37 A→B

-30º
χm→χc

+3º
*B 175º 3º 2815 11,33

1:(11 1 )[2 1 1] 
4:(11 1 )[ 2 1 1 ] 
→{110}<110>B2 

1→4 
180º 

0º 

B→A
-30º

χm→χc
+3º

C 45º 42º 625 2,51 C→D
-29º
-31º

χm→χc
+4º

D 135º 42º 434 1,75 D→E
-29º
-31º

χm→χc
+4º

*E 225º 45º 654 2,63 E→F
-29º
-31º

χm→χc
+7º

cHATTM4LF30TTA600 

F 315º 45º 601 2,42

2:(10 2 )[211] 
4:(10 2 )[ 2 1 1 ] 
6:(10 2 )[0 2 0] 
→{111}<110>B2 

2→4 
119º 
2→6 
4→6 
121º 

38º 

F→C
-29º
-31º

χm→χc
+7º

*A 215º 12º 1624 6,67 A→B
-65º

χm→χc
+12º

B 330º 12º 1411 5,80

1:(11 1 )[2 1 1] 
4:(11 1 )[ 2 1 1 ] 
→{110}<110>B2 

1→4 
180º 

0º 

B→A
+65º

χm→χc
+12º

C 40º 42º 751 3,09 C→D
º

χm→χc
+4º

D 140º 42º 654 2,69 D→E
-19º
-21º

χm→χc
+4º

*E 225º 48º 773 3,17 E→F
-34º
-36º

χm→χc
+10º

cHVTTM4LF30TTA600 

F 320º 48º 746 3,06

2:(10 2 )[211] 
4:(10 2 )[ 2 1 1 ] 
6:(10 2 )[0 2 0] 
→{111}<110>B2 

2→4 
119º 
2→6 
4→6 
121º 

38º 

F→C
-39º
-41º

χm→χc
+10º

* Máximos com maior intensidade (I) associados a uma determinada ou grupo variantes de textura de B19’. 
** Ângulos entre as componentes e os respectivos desvios dos reforços. Maiores detalhes do Secção 3.3.1.3.2. 
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Tab. 4.14 – Componentes de textura de B2 presentes nas figuras de pólos (110)B2 das 
amostras cHATTM4LF30TTA400 e cHVTTM4LF30TTA400. 

Máximos Componentes de textura de B2 Desvios Amostras 
 ϕm χm I D hkl uvw ϕc χc ϕd χd 

*A 135º 6º 5339 4,79 (110)[110] 0º 0º +135º +6º
B 45º 51º 1936 1,73 0º +6º
C 135º 45º 1590 1,43 0º 0º
D 225º 39º 2684 2,41 0º -6º

cHATTM4LF30TTA400 

*E 325º 42º 2860 2,57

{001}<110> 45º 
135º 
225º 
315º 

45º 

+10º -3º
*A 45º 12º 4019 3,57 +45º +12º

B 140º 9º 3611 3,21 +140º +9º
C 165º 18º 3597 3,20

(110)[110] 0º 0º 

+165º +18º
*D 235º 33º 2280 2,03 +25º

-35º
-2º

cHVTTM4LF30TTA400 

E 315º 36º 2243 1,99

{111}<110> 210º 
270º 

 
330º 

35º 

+45º
-15º

+1º

* Máximos com maior intensidade (I) associados a uma determinada componentes de textura de B2. 

 

Tab. 4.15 – Componentes de textura de B2 presentes nas figuras de pólos (110)B2 das 
amostras cHATTM4LF30TTA450 e cHVTTM4LF30TTA450. 

Máximos Componentes de textura de B2 Desvios Amostras 
 ϕm χm I D hkl uvw ϕc χc ϕd χd 

*A 25º 9º 5853 4,93 +25º +9º
B 150º 6º 5830 4,91

(110)[110] 0º 0º 
+150º +6º

C 50º 48º 2147 1,81 +5º +3º
D 135º 42º 2311 1,95 0º -3º

*E 225º 39º 3221 2,71 0º -6º

cHATTM4LF30TTA450 
 

F 325º 42º 2973 2,50

{001}<110> 45º 
135º 
225º 
315º 

45º 

+10º -3º
A 20º 18º 3947 3,62 +20º +18º

*B 180º 15º 4273 3,92
(110)[110] 0º 0º 

+180º +15º
C 235º 36º 2361 2,17 +25º +1º

cHVTTM4LF30TTA450 

*D 315º 42º 2416 2,22
{111}<110> 210º 

330º 
35º 

-15º +7º
* Máximos com maior intensidade (I) associados a uma determinada componente de textura de B2. 

 

Tab. 4.16 – Componentes de textura de B2 presentes nas figuras de pólos (110)B2 das 
amostras cHATTM4LF30TTA500 e cHVTTM4LF30TTA500. 

Máximos Componentes de textura de B2 Desvios Amostras 
 ϕm χm I D hkl uvw ϕc χc ϕd χd 

*A 15º 6º 8508 7,65 (110)[110] 0º 0º +15º +6º
B 50º 45º 3377 3,04 +5º 0º
C 140º 45º 2775 2,50 +5º 0º
D 230º 42º 3296 2,96 +5º -3º

cHATTM4LF30TTA500 
 

*E 320º 45º 3939 3,54

{001}<110> 45º 
135º 
225º 
315º 

45º 

+5º 0º
*A 20º 21º 6227 5,55 +20º +21º

B 160º 21º 6136 5,47
(110)[110] 0º 0º 

160º +21º
C 240º 36º 3308 2,95 +30º

-30º
+1º

cHVTTM4LF30TTA500 

*D 310º 39º 3334 2,97

{111}<110> 210º 
270º 

 
330º 

35º 

+40º
-20º

+4º

* Máximos com maior intensidade (I) associados a uma determinada componente de textura de B2. 
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Tab. 4.17 – Componentes de textura de B2 presentes nas figuras de pólos (110)B2 das 
amostras cHATTM4LF30TTA600 e cHVTTM4LF30TTA600. 

Máximos Componentes de textura de B2 Desvios Amostras 
 ϕm χm I D hkl uvw ϕc χc ϕd χd 
A 25º 3º 8640 8,16 +25º +3º

*B 170º 3º 9156 8,65
(110)[110] 0º 0º 

+170º +3º
C 45º 45º 3397 3,21 0º 0º
D 140º 45º 3440 3,25 +5º 0º
E 225º 45º 3360 3,17 0º 0º

cHATTM4LF30TTA600 
 

*F 320º 45º 3563 3,36

{001}<110> 45º 
135º 
225º 
315º 

45º 

+5º 0º
*A 35º 9º 9739 8,09 +35º +9º

B 165º 15º 9478 7,87
(110)[110] 0º 0º 

+165º +15º
C 45º 48º 4045 3,36 0º +3º

*D 140º 48º 4272 3,55 +5º +3º
E 225º 45º 4044 3,36 0º 0º

cHVTTM4LF30TTA600 

F 315º 42º 4033 3,35

{001}<110> 45º 
135º 
225º 
315º 

45º 

0º -3º
* Máximos com maior intensidade (I) associados a uma determinada componente de textura de B2. 
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4.4.3   Tratamentos Termomecânicos de Ausforming 
 

Nesta secção são apresentados os resultados relativos aos tratamentos termomecânicos 

de ausforming nas chapas da Liga H e S. O objectivo destes resultados é comparar o 

comportamento de uma liga de Ni-Ti rica em Ti, Liga H, submetida a deformação a quente no 

campo de fase austenítica (laminagem a quente – ausforming) com o de uma outra liga do 

mesmo sistema rica em Ni, Liga S. 

 

4.4.3.1   Caracterização das Temperaturas de Transformação 
 

As Fig. 4.57 e Fig. 4.58 apresentam ciclos térmicos de DSC e RE das chapas das Ligas 

H e S, respectivamente, após tratamento termomecânico de ausforming. Ambas as ligas 

apresentam comportamento similar no que diz respeito à sequência das transformações directa 

e inversa, apesar das gamas de temperaturas de transformação serem superiores para a liga 

rica em Ti (Liga H). Os resultados de DSC (Fig. 4.57a) evidenciam que as Ligas H e S, pelas 

amostras cHATTM1LQ500C50pct e cSATTM1LQ500C30pct, após o ausforming apresentam 

transformações directa e inversa em múltiplas etapas (B2↔R, B2↔B19’ e R↔B19’). A 

transformação B2→R é claramente evidenciada pelo primeiro pico exotérmico sobreposto ao 

segundo (Fig. 4.57a e Fig. 4.58a) e aumento da resistividade eléctrica (Fig. 4.57b e Fig. 4.58b) 

no arrefecimento. O grau de sobreposição dos picos exotérmicos de DSC no arrefecimento 

deixa indícios de existir transformação directa em uma etapa (B2→B19’) em certas regiões da 

matriz e em outras regiões a transformação directa ocorrer em duas etapas (B2→R e 

R→B19’). Outra evidência da transformação em múltiplas etapas no arrefecimento é 

apresentada pelos resultados de RE (Fig. 4.57b e Fig. 4.58b) no arrefecimento, evidenciada 

pelo aumento menos abrupto da resistividade associado à formação de fase-R quando 

comparado com as condições das Ligas H e S como recebidas (cHCR – Fig. 4.2b e cSCR – 

Fig. 4.8b); este comportamento estará provavelmente associado a uma transformação paralela 

B2→B19’. O fim da transformação directa dá se pela transformação R→B19’ evidenciada 

pelo segundo pico exotérmico sobreposto ao primeiro (Fig. 4.57a e Fig. 4.58a) e decréscimo 

na resistividade eléctrica (Fig. 4.57b) no arrefecimento. Para a amostra 
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cSATTM1LQ500C30pct não foi possível apresentar o ciclo térmico por RE até completa 

transformação directa, devido a limitações do equipamento, mas pode-se observar claramente 

a transformação B2→R. 

 

 
Fig. 4.57 – Chapa Liga H após tratamento termomecânico de ausforming 

(cHATTM1LQ500C50pct). Curvas de: (a) DSC e (b) RE. 
 

 
Fig. 4.58 – Chapa Liga S após tratamento termomecânico de ausforming 

(cSATTM1LQ500C30pct). Curvas de: (a) DSC e (b) RE. 
 

No que diz respeito à transformação inversa, verifica-se por DSC (Fig. 4.57a e 

Fig. 4.58a) que a transformação ocorre em múltiplas etapas (R→B2, B19’→B2 e R→B2) pela 

forma do pico endotérmico no aquecimento e a sobreposição com a gama temperatura de 

transformação dos picos exotérmicos no arrefecimento. Na análise de RE da amostra 

cHATTM1LQ500C50pct verifica-se um patamar durante o aquecimento da transformação 
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B19’→B2, o que indicia a presença de transformação em múltiplas etapas. 

 

4.4.3.2   Caracterização Estrutural e Mecânica 
 

A Fig. 4.59 apresenta os resultados à Tamb da amostra cHATTM1LQ500C50pct relativo 

ao espectro de DRX (a), a curva tensão-extensão em tracção (b) e as superfícies de fractura 

após ensaio de tracção (c-e). Verifica-se que a amostra possui B19’ e fase-R (Fig. 4.59a) 

coexistindo à Tamb após o tratamento termomecânico de ausforming com subsequente têmpera 

em água, justificada pela temperatura de fim da transformação directa próxima da Tamb 

(Fig. 4.57). Com base no comportamento da condição como recebida (Fig. 4.11b), a chapa da 

Liga H após o ausforming (Fig. 4.59b) apresenta um patamar de tensão, relativo à 

reorientação das variantes de B19’, não muito bem definido e com o aumento do nível de 

tensão. Este comportamento deve estar associado à presença de fase-R juntamente com B19’ 

e ao elevado nível de tensões internas na martensite, evidenciado pelo decréscimo da área dos 

picos endotérmicos e exotérmicos nos ensaios da DSC após ausforming (Fig. 4.57a). Além 

disso, há um decréscimo na resistência à tracção e um aumento na extensão total para 

aproximadamente 45% (Fig. 4.59b), quando comparada com cHCR, (Fig. 4.11b). 

A superfície de fractura (Fig. 4.59c-e) apresenta-se com apreciável estricção, o mesmo 

carácter dúctil, aspecto granuloso, formação de cúpulas e de buracos no interior da cúpulas, 

porém com um aspecto mais irregular com diversos planos de ruptura, quando comparada 

com a condição como recebida (Fig. 4.11c,d) e com tratamento térmico TTA e TTV 

(Fig. 4.31c-h). As cúpulas são resultado da formação de microporosidades durante o processo 

de deformação permanente da matriz de NiTi e os buracos estão associados à descoesão 

matriz/precipitados, podendo eventualmente alguns destes precipitados serem TiC. As cúpulas 

para cHATTM1LQ500C50pct são aparentemente menos profundas que as da condição como 

recebida e com tratamento térmico (TTA e TTV). Por outro lado, os buracos são 

aparentemente do mesmo tamanho daqueles presentes na condição como recebida e com 

tratamento térmico (TTA e TTV). A não alteração do tamanho dos buracos pode estar 

associada à temperatura de deformação do eventualmente presente na matriz de NiTi e à 

menor deformação total (50% de redução da espessura, Fig. 4.59c-e) no ausforming quando 

comparada com as amostras ATTMnLF e VTTMnLF (76% de redução da espessura, 
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Fig. 4.51). 

 

 
Fig. 4.59 – Chapa Liga H após tratamento termomecânico de ausforming 

(cHATTM1LQ500C50pct). (a) DRX (Tamb). (b) Tracção (Tamb). (c-e) SEM da superfície de 
fractura. 

 

A Fig. 4.60 apresenta os resultados à Tamb da amostra cSATTM1LQ500C30pct relativos 

ao espectro de DRX (Fig. 4.60a), à curva tensão-extensão em tracção (Fig. 4.60b) e às 

superfícies de fractura após ensaio de tracção (Fig. 4.60c-e). Verifica-se que a amostra possui 

B2 à Tamb após o tratamento termomecânico de ausforming com subsequente têmpera em 

água, sendo impossível detectar qualquer presença de fase-R à Tamb como mostram as 

transformações por DSC (Fig. 4.58a) e RE (Fig. 4.58b). O espectro de DRX (Fig. 4.60a) não 

apresenta nenhum precipitado como o Ni4Ti3, presente na condição como recebida, cSCR 

(Fig. 4.14a). Com base no comportamento da condição como recebida (Fig. 4.14b), a chapa 

da Liga S após o ausforming (Fig. 4.60b) apresenta um patamar de tensão, relativo à 

transformação da martensite induzida por tensão, não muito bem definido e com aumento do 

nível de tensão. Este comportamento deve estar associado ao elevado nível de tensões internas 

na austenite, evidenciado pelo decréscimo da área dos picos endotérmicos e exotérmicos nos 
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ensaios da DSC após ausforming (Fig. 4.58a). Além disso, há um decréscimo na resistência à 

tracção e um aumento na extensão total para aproximadamente 48% (Fig. 4.60b). 

 

 
Fig. 4.60 – Chapa Liga S após tratamento termomecânico de ausforming 

(cSATTM1LQ500C50pct). (a) DRX (Tamb). (b) Tracção (Tamb). (c-e) SEM da superfície de 
fractura. 

 

A superfície de fractura (Fig. 4.60c-e) apresenta-se com apreciável estricção, o mesmo 

carácter dúctil, aspecto granuloso, formação de cúpulas e de buracos no interior das cúpulas, 

porém com um aspecto mais irregular com diversos planos de ruptura, quando comparada 

com a condição como recebida da Liga S (Fig. 4.14c,d). As cúpulas são resultado da formação 

de microporosidades durante o processo de deformação permanente da matriz de NiTi e os 

buracos estão associados à descoesão matriz/precipitados, podendo eventualmente alguns 

destes precipitados serem TiC. As cúpulas para a cSATTM1LQ500C30pct são maiores, mas 

com a mesma aparente profundidade da condição como recebida. Por outro lado, os buracos 

são aparentemente do mesmo tamanho daqueles presentes na condição como recebida. A não 

alteração do tamanho dos buracos pode estar associada à temperatura de deformação do TiC 

eventualmente presente na matriz de NiTi, e à menor deformação total (50% de redução da 
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espessura, Fig. 4.59c-e) no ausforming quando comparada com as amostras ATTMnLF e 

VTTMnLF (76% de redução da espessura, Fig. 4.51). Além disso, os buracos no interior das 

cúpulas (associados à eventual presença de TiC) são muito menores para a chapa da Liga S do 

que para a chapa da Liga H, o que deve estar associado ao menor teor em carbono e, por 

conseguinte, a uma menor fracção volúmica e mais reduzida dimensão dos precipitados 

presentes na liga com maior teor em Ni (a Liga S). 

A Fig. 4.61 apresenta os valores de dureza (HV média) para as amostras das Ligas H e S 

antes e após o tratamento termomecânico de ausforming. Verifica-se um decréscimo da 

dureza (HV média) da martensite (Liga H – Fig. 4.61a) e da austenite (Liga S – Fig. 4.61b) 

após ausforming comparada com a condição como recebida. Este comportamento deve estar 

relacionado com as mudanças da textura em B19’ e B2 devido ao tratamento termomecânico 

de ausforming, apresentadas na secção 4.4.3.3 (Evolução da Textura de B19’ e B2) a seguir. 

 

 
Fig. 4.61 – Valores médios de dureza HV oriundos de 10 medições de microdureza Vickers 

após tratamento de termomecânico de ausforming. (a) Liga H. (b) Liga S. 
 

4.4.3.3   Evolução da Textura (B19’ e B2) 
 

A Fig. 4.62a apresenta a figura de pólos (11 1 ) de B19’ e a Tab. 4.18 respectivamente 

componentes de texturas presentes na chapa da Liga H (cHATTM1LQ500C50pct) após 

tratamento termomecânico de ausforming. 

Devido às limitações instrumentais (temperatura mínima) não foi possível obter figuras 
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de pólos (11 1 ) de B19’ (induzida termicamente) para a Liga S antes e após o tratamento 

termomecânico de ausforming. 

 

 
Fig. 4.62 – Figuras de pólos (a) (11 1 )B19’ e (b-d) (110)B2: (a,b) cHATTM1LQ500C50pct, 

(c) cSCR e (d) cSATTM1LQ500C30pct. 
 

Tab. 4.18 – Variantes de textura de B19’ associadas às componentes de textura de B2 
presentes na figura de pólos (11 1 )B19’ da amostra cHATTM1LQ500C50pct. 

Máximos Variantes B19’→Componente B2 Desvios Amostra 
 ϕm χm I D hkl uvw ϕc χc ϕd χd 

*A 77º 24º 727 3,68 A→B
-32º

χm→χc
-9º

B 172º 39º 376 1,90 B→C
-92º

χm→χc
+6º

C 207º 39º 445 2,26 C→D
-72º

χm→χc
+6º

D 262º 36º 486 2,46 D→E
-62º

χm→χc
+3º

cHATTM1LQ500C50pct 

E 327º 33º 359 1,82

3:(120)[ 2 11] 
5:(120)[00 2 ] 
→{111}<110>B2 

3→5 
127º 

33º 

E→A
-17º

χm→χc
0º

* Máximos com maior intensidade (I) associados a uma determinada ou grupo variantes de textura de B19’. 
** Ângulos entre as componentes e os respectivos desvios dos reforços. Maiores detalhes do Secção 3.3.1.3.2. 
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Tab. 4.19 – Componentes de textura de B2 presentes nas figuras de pólos (110)B2 das 
amostras cHATTM1LQ500C50pct, cSCR e CSATTM1LQ500C30pct. 

Máximos Componentes de textura de B2 Desvios Amostras 
 ϕm χm I D hkl uvw ϕc χc ϕd χd 
A 97º 36º 1903 2,34 +7º +1ºcHATTM1LQ500C50pct  

*B 262º 24º 2459 3,02
{111}<110> 90º 

270º 
35º 

-8º -11º
A 5º 21º 3001 3,24 +5º +3º

*B 180º 21º 3179 3,43
{210}<110> 0º 

180º 
18º 

0º +3º
C 70º 33º 2536 2,74 +10º +3º
D 115º 33º 2508 2,71 -5º +3º
E 240º 33º 2668 2,88 0º +3º

cSCR 

*F 305º 33º 2873 3,10

{211}<110> 60º 
120º 
240º 
300º 

30º 

+5º +3º
*A 40º 33º 1991 4,04 +10º -2º

B 140º 42º 1437 2,91 -10º +7º
C 215º 33º 1568 3,18 +5º -2º

cSATTM1LQ500C30pct 

D 330º 30º 1785 3,62

{111}<110> 30º 
150º 
210º 
330º 

35º 

0º -5º
* Máximos com maior intensidade (I) associados a uma determinada componente de textura de B2. 

 

A Fig. 4.62b-d apresenta as figuras de pólos (110) de B2 e a Tab. 4.19 apresenta as 

respectivas componentes de textura de B2 presentes nas amostras das Ligas H e S antes 

(cSCR - c) e após tratamento termomecânico de ausforming (cHATTM1LQ500C50pct - b, 

cSATTM1LQ500C30pct - d). 

Com base na Fig. 4.62 e nas Tab. 4.18 e Tab. 4.19, verifica-se a ocorrência das 

seguintes componentes de textura para as amostras: 

− cHATTM1LQ500C50pct (Fig. 4.62a) para B19’: reforços próximos de χ = 33º 

associados as variantes 3:(120)[ 2 11]B19’ e 5:(120)[00 2 ]B19’ correspondentes a 

{111}<110>B2. 

− cHATTM1LQ500C50pct (Fig. 4.62b) para B2: reforços próximos de χ = 35º 

associados às componentes de textura {111}<110>B2, com DL em <110>, em 

concordância com os resultados encontrados para B19’. 

− cSCR (Fig. 4.62c) para B2: reforços próximos de χ = 18º associados às 

componentes textura {210}<110>B2 e outros reforços próximos de χ = 30º 

associados às componentes textura {211}<110>B2, com DL em <110>. 

− cSATTM1LQ500C30pct (Fig. 4.62d) para B2: reforços próximos de χ = 35º 

associados às componentes de textura {111}<110>B2, com DL em <110>. 
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4.5   ESTABILIDADE DAS CARACTERÍSTICAS DE 
TRANSFORMAÇÃO 

 

Como já foi mencionado anteriormente no presente trabalho, o EMF refere-se à 

capacidade de um material retornar à forma original pela aplicação de calor, quando esta foi 

alterada por uma solicitação mecânica até um determinado valor. 

Com o intuito de verificar a estabilidade das transformações directa e inversa e as  

respectivas temperaturas de transformação durante os primeiros ciclos térmicos (10 ciclos 

entre uma temperatura abaixo de Mf e outra acima de Af) após o processamento final, foram 

efectuados dez ciclos de DSC em cada amostra. Em alguns casos em que os múltiplos ciclos 

de DSC apresentaram uma mudança significativa entre os ciclos, foram realizados dez ciclos 

de RE no mesmo intervalo de temperatura que as análises de DSC. As amostras sujeitas a este 

estudo foram divididas em três grupos: 

− Como recebidas 

− Tratadas termicamente 

− Tratadas termomecanicamente com Múltiplas Etapas de Marforming – sendo estes 

subdivididas em outros três grupos relativamente à temperatura do tratamento 

térmico final: 

o 400ºC por 30 min seguido de têmpera em água; 

o 450 ou 500ºC por 30 min seguido de têmpera em água; 

o 600ºC por 30 min seguido de têmpera em água. 

 

4.5.1   Amostras Como Recebidas 
 

Após dez ciclos térmicos de DSC efectuados entre uma temperatura abaixo de Mf e 

outra acima de Af, as sequências das transformações directa e inversa na chapa cHCR 

(Fig. 4.63a) e arame aHCR (Fig. 4.63b) da liga H apresentam uma grande estabilidade. As 

temperaturas de início e fim da transformação inversa da chapa cHCR (Fig. 4.63a) e arame 

aMCR (Fig. 4.63b) sofrem um pequeno decréscimo (< 2ºC) nos dois primeiros ciclos, como 

mostra a Fig. 4.63c pela estabilidade das temperaturas de pico (Mp e Ap) com o aumento do 
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número de ciclos térmicos por DSC. Somente o arame aHCR (Fig. 4.63b) tem as suas 

temperaturas da transformação directa (R e B19’) com um pequeno decréscimo (< 2ºC) nos 

dois primeiros ciclos, tal como para da transformação inversa. No que diz respeito à histerese 

de transformação (Ap-Mp - Fig. 4.63c), esta mantém-se constante para ambas as amostras no 

decorrer dos ciclos térmicos. 

 

 
Fig. 4.63 – Dez Ciclos de DSC: (a) cHCR e (b) aHCR. (c) Evolução das temperaturas de pico 

(Mp e Ap) com o ciclos térmicos no DSC. 
 

4.5.2   Amostras Tratadas Termicamente 
 

Ao submeter a dez ciclos de DSC (Fig. 4.64) duas das amostras de chapa da Liga H com 

diferentes condições de tratamento térmico, verifica-se que ambas as transformações (directa 

e inversa) sofrem um decréscimo nas temperaturas de transformação e mantêm quase a 

mesma histerese de transformação (Fig. 4.64c). As chapas cHTTAiTm500C030mtAg 
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(Fig. 4.64a) e cHTTV3Cm800C300m3Cm (Fig. 4.64b), entre o primeiro e o décimo ciclo 

térmico, têm um decréscimo menor que 5ºC nas temperaturas da transformação inversa e 

início da transformação directa e um decréscimo de 10ºC na temperatura de fim da 

transformação directa, como mostra a Fig. 4.64c pelas mudanças (decréscimo) nas 

temperaturas de pico (Mp e Ap) com aumento do número de ciclos térmicos por DSC. 

Pode verificar-se pelos mesmos dez ciclos de RE (Fig. 4.65) que ambas as amostras 

apresentam um decréscimo nas temperaturas de transformação directa e inversa e um aumento 

da resistividade eléctrica de B19’. Detecta-se uma notória formação de fase-R no 

arrefecimento para a amostra cHTTAiTm500C030mtAg (Fig. 4.65a) a partir do 5º ciclo. Por 

outro lado, a amostra cHTTV3Cm800C300m3Cm (Fig. 4.65b) apresenta uma pequena 

evidência de formação no arrefecimento de uma diminuta quantidade de fase-R nos últimos 

ciclos. 

 

 
Fig. 4.64 – Dez Ciclos de DSC: (a) cHTTAiTm500C030mtAg e 

(b) cHTTV3Cm800C300m3Cm. (c) Evolução das temperaturas de pico (Mp e Ap) com o ciclos 
térmicos no DSC. 
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Fig. 4.65 – Dez Ciclos de RE. (a) cHTTAiTm500C030mtAg. (b) cHTTV3Cm800C300m3Cm. 

 

4.5.3   Amostras Tratadas Termomecanicamente com Múltiplas Etapas de 
Marforming 

 

No caso das amostras de chapa da Liga H tratadas termomecanicamente com múltiplas 

etapas de marforming e diferentes temperaturas de tratamento térmico final (400, 450, 500 ou 

600ºC), estas apresentam três subgrupos distintos de comportamento no que diz respeito à 

estabilidade das características de transformação de fase. Dessa forma, apresentam-se a seguir 

os resultados divididos de acordo com a temperatura do tratamento térmico final: (i) 400ºC; 

(ii) 450 ou 500ºC; e (iii) 600ºC. 

 

4.5.3.1   Tratamento Térmico Final a 400ºC 
 

A temperatura de tratamento térmico de 400ºC possibilita que a estrutura altamente 

deformada da amostra recristalize parcialmente, de modo a manter níveis de tensões internas  

(associada a densidade de deslocações na matriz de NiTi) que promovem a transformação 

prévia B2→R no arrefecimento e em intervalo de temperatura distinto da transformação 

R→B19’. No aquecimento a transformação aparentemente dá-se maioritariamente por uma 

etapa (B19’→B2).  

A Fig. 4.66 apresenta os ciclos múltiplos (dez) de DSC efectuados entre uma 

temperatura abaixo de Mf (~0ºC) e outra acima de Af (~100ºC) para as amostras 

cHATTM4LF30TTA400 (Fig. 4.66a) e cHVTTM4LF30TTA400 (Fig. 4.66b), onde as 
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transformações directa e inversa se mantêm estáveis no decorrer dos ciclos no que diz respeito 

às temperaturas de transformação, à histerese de transformação e à forma dos picos 

exotérmicos e endotérmicos, como mostra a Fig. 4.66c pela estabilidade das temperaturas de 

pico (Mp e Ap) com aumento do número de ciclos térmicos por DSC.  

 

 
Fig. 4.66 – Dez Ciclos de DSC: (a) cHATTM4LF30TTA400 e (b) cHVTTM4LF30TTA400. (c) 

Evolução das temperaturas de pico (Mp e Ap) com o ciclos térmicos no DSC. 
 

Durante o arrefecimento, a transformação directa dá-se em duas etapas (B2→R→B19’) 

em ambas as amostras, estando em concordância os resultados DSC (Fig. 4.66) e RE 

(Fig. 4.67). A análise de DSC (Fig. 4.66) apresenta a transformação directa em duas etapas 

pelos dois picos exotérmicos separados. A análise de RE (Fig. 4.67) apresenta a 

transformação B2→R evidenciado pelo abrupto aumento da resistividade e a transformação 

R→B19’ pelo decréscimo da resistividade logo após o comportamento linear de alta 

resistividade da fase-R. No aquecimento, a análise de DSC (Fig. 4.66) apresenta somente um 
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pico endotérmico que traduz a transformação inversa em uma etapa (B19’→B2) em 

consonância com o suave aumento da resistividade que é mostrado na análise de RE 

(Fig. 4.67). Verifica-se algo de semelhante quando se analisa o comportamento da amostra 

aMCR por DSC (Fig. 4.6a ou Fig. 4.33b), onde a transformação inversa se dá em múltiplas 

etapas (B19’→R, B19’→B2 e R→B2), como se pode constatar pelo comportamento em DT 

(Fig. 4.33d). O comportamento não é o mesmo no aquecimento para as amostras da Fig. 4.66 

e para o arame aMCR por RE (Fig. 4.6b), devido ao menor intervalo de sobreposição entre os 

intervalos de temperatura do pico endotérmico no aquecimento e do primeiro pico exotérmico 

no arrefecimento. 

 

 
Fig. 4.67 – Curva de RE. (a) cHATTM4LF30TTA400. (b) cHVTTM4LF30TTA400. 
 

4.5.3.2   Tratamento Térmico Final a 450 ou 500ºC 
 

Ao aumentar a temperatura de tratamento térmico para 450 ou 500ºC, além de 

possibilitar que a estrutura recristalize, ocorre uma progressiva relaxação de tensões internas 

com o aumento da temperatura de tratamento térmico. Dessa forma, decresce a fracção de 

transformação B2→R e R→B19’ no arrefecimento, passando a existir regiões da matriz com 

transformação em uma etapa (B2→B19’). No aquecimento, a transformação dá-se em uma 

etapa (B19’→B2). Sob essas condições de tratamento apresentam-se as amostras: 

− cHATTM4LF30TTA450, 

− cHVTTM4LF30TTA450, 

− cHATTM4LF30TTA500, 
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− cHVTTM4LF30TTA500. 

A Fig. 4.68 apresenta os ciclos múltiplos (dez) de DSC entre uma temperatura abaixo de 

Mf (~20ºC) e outra acima de Af (~120ºC) para as amostras citadas acima, onde as 

transformações directa e inversa apresentam grandes mudanças com o decorrer dos ciclos. 

Durante o arrefecimento ocorre o decréscimo das temperaturas de transformação e a 

separação em dois picos exotérmicos, embora com relativo grau de sobreposição, sendo que 

ambas as condições no primeiro ciclo apresentam somente um pico exotérmico ou uma 

pequena bossa de sobreposição neste pico. A transformação directa dá-se em múltiplas etapas 

(B2→R, B2→B19’ e R→B19’) e não em uma única etapa (B2→B19’) como mostra o 

primeiro ciclo de DSC. No aquecimento, com o aumento do número de ciclos térmicos no 

DSC as temperaturas da transformação inversa decrescem em todas as condições, porém, as 

amostras com tratamento térmico a 500ºC (Fig. 4.68c,d) passam a apresentar um pico 

endotérmico que aparenta ser composto por outros com alto grau de sobreposição. As 

histereses de transformação aumentam visto que as temperaturas da formação de B19’ 

(B2→B19’ e/ou R→B19’) decrescem mais do que as de B2 (B19’→B2 e/ou R→B2). 

A Fig. 4.68e,f mostra as mudanças (decréscimo) nas temperaturas de pico (Mp e Ap) 

com aumento dos número de ciclos térmico por DSC. Devido a estas mudanças de 

comportamento observadas com o decorrer dos ciclos térmicos por DSC, foram realizados 

ensaios de RE envolvendo ciclos térmicos entre uma temperatura abaixo de Mf e outra acima 

de Af na análise de RE. Nestes ensaios de RE observou-se que: 

− nas amostras com tratamento térmico a 450ºC (Fig. 4.69a,b) ocorre um aumento da 

detecção da transformação B2→R e decréscimo da temperatura de transformação 

B2→R e R→B19’ com o decorrer dos ciclos térmicos, ou seja existe um aumento da 

fracção da transformação B2→R e diminuição da sobreposição dos intervalos de 

temperatura de transformação B2→R e B2→B19’. 

− nas amostras com tratamento térmico a 500ºC (Fig. 4.69c,d), com o decorrer dos 

ciclos térmicos, começa a detectar-se a transformação B2→R ao mesmo tempo que 

diminuem as temperaturas de transformação B2→R e R→B19’, tal como acontecia 

para os tratamentos de 450ºC com menor fracção de B2→R.  
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Fig. 4.68 – Dez Ciclos de DSC: (a) cHATTM4LF30TTA450, (b) cHVTTM4LF30TTA450, 

(c) cHATTM4LF30TTA500 e (d) cHVTTM4LF30TTA500. (e-f) Evolução das temperaturas de 
pico (Mp e Ap) com o ciclos térmicos no DSC. 

 

No aquecimento, as análises de DSC (Fig. 4.68a,b) e RE (Fig. 4.69a,b) apresentam 

evidências da transformação em uma etapa (B19’→B2) para as amostras com tratamento 

térmico a 450ºC. Porém, a análise de DSC (Fig. 4.68c,d) para as amostras com tratamento 
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térmico a 500ºC apresentam evidências de transformação inversa em múltiplas etapas 

(B19’→R, B19’→B2 e R→B2) pelo aumento da assimetria do pico endotérmico e 

sobreposição do intervalo de temperatura de transformação do pico exotérmico com o 

decorrer dos ciclos térmicos. A amostra cHATTM4LF30TTA500, na análise de DSC, 

(Fig. 4.68c) é aquela para a qual melhor se verifica a transformação inversa em múltiplas 

etapas, traduzida por uma sobreposição de picos no aquecimento. As análises de RE 

(Fig. 4.69) apresentam para ambas as temperaturas de tratamentos térmico no aquecimento 

um decréscimo da diferença da resistividade entre B19’ e B2 no decorrer dos ciclos térmicos, 

devido ao aumento mais significativo da resistividade eléctrica de B19’. Todavia, na amostra 

cHATTM4LF30TTA500 (Fig. 4.69c) ocorrem perturbações na análise de RE no aquecimento 

durante a transformação B19’→B2 nos últimos ciclos térmicos. 

 

 
Fig. 4.69 – Dez Ciclos de RE. (a) cHATTM4LF30TTA450. (b) cHVTTM4LF30TTA450. 

(c) cHATTM4LF30TTA500. (d) cHVTTM4LF30TTA500. 
 

Independente do tipo de tratamento termomecânico de marforming adoptado 



Tratamentos Termomecânicos de Ligas do Sistema Ni-Ti. 
Caracterização Estrutural e Optimização das Propriedades Associadas ao Efeito de Memória de Forma. 

 
Capítulo 4 RESULTADOS 

Andersan dos Santos Paula – FCT/UNL – Lisboa (2006) 251

(ATTMnLF ou VTTMnLF) as amostras submetidas a temperatura de tratamento térmico final 

de 500ºC (Fig. 4.68f e Fig. 4.69c,d) apresentam um desvio menor das características de 

estabilidade das temperaturas e sequências de transformação directa e inversa, quando 

comparadas com as amostras submetidas ao tratamento de 450ºC (Fig. 4.68e e Fig. 4.69a,b). 

As Fig. 4.68e,f e Fig. 4.69 põem em evidência este comportamento pelas mudanças das 

temperaturas de pico (Mp e Ap) com o aumento do número de ciclos térmicos.  

Com base na comparação das análises de DSC (Fig. 4.70a) e RE (Fig. 4.70b) de uma 

amostra de arame da Liga M verifica-se que esta possui um comportamento no arrefecimento 

similar ao das amostras da Liga H com tratamento térmico a 450 ou 500ºC (Fig. 4.68 e 

Fig. 4.69). Verifica-se na análise de DT (Fig. 4.70c) do arame aMTTAiTm500C060mtAg 

que: 

− a transformação directa em múltiplas etapas (B2→R, B2→B19’ e R→B19’) é 

traduzida por uma contracção (B2→R), seguida de uma expansão (B2→B19’), no 

final atenuada por uma diminuta expansão (R→B19’). 

− a transformação inversa em múltiplas etapas (B19’→R, B19’→B2 e R→B2) inicia-

se por uma diminuta contracção (B19’→R) que em seguida é acentuada (B19’→B2) 

e, por último, surge uma expansão (R→B2). 
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Fig. 4.70 – Arame aMTTAiTm500C060mtAg. Curvas de: (a) DSC, (b) RE e (c) DT. 
 

4.5.3.3   Tratamento Térmico Final a 600ºC 
 

Com o aumento da temperatura de tratamento térmico para 600ºC a recristalização pode 

ser considerada completa, além do nível de tensões internas serem suficientemente baixos 

para que as transformações directa e inversa ocorram em uma etapa (B2↔B19’). 

A Fig. 4.71 apresenta os ciclos múltiplos (dez) de DSC para as amostras 

cHATTM4LF30TTA600 e cHVTTM4LF30TTA600, entre uma temperatura abaixo de Mf 

(~20ºC) e outra acima de Af (~120ºC) onde se verifica o decréscimo das temperaturas de 

transformações directa e inversa, bem como o desmembramento do pico exotérmico de 

cHVTTM4LF30TTA600 em dois parcialmente sobrepostos. Esta comportamento também é 

apresentado na Fig. 4.71c pelo decréscimo das temperaturas de pico (Mp e Ap) com aumento 

do número de ciclos térmicos por DSC.  Devido a isto, foram realizados ciclos múltiplos 

similares de RE (Fig. 4.72) sobre estas amostras sem que tenham sido sujeitas a qualquer 
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ciclagem térmica para além da que está compreendida no tratamento termomecânico em 

causa. 

Com a análise conjunta de DSC e RE durante múltiplos ciclos térmicos é possível 

verificar para ambas as amostras cHATTM4LF30TTA600 (Fig. 4.71a e Fig. 4.72a) e 

cHVTTM4LF30TTA600 (Fig. 4.71b e Fig. 4.72b) que: 

− a transformação directa ocorre em múltiplas etapas (B2→R, B2→B19’ e R→B19’) e 

a inversa em uma etapa (B19’→B2). 

− ocorre um decréscimo das temperaturas das transformações directa e inversa. 

− a resistividade eléctrica de B19’ aumenta mais significativamente com o decorrer dos 

ciclos térmicos. 

 

 
Fig. 4.71 – Dez Ciclos de DSC: (a) cHATTM4LF30TTA600 e (b) cHVTTM4LF30TTA600. (c) 

Evolução das temperaturas de pico (Mp e Ap) com o ciclos térmicos no DSC. 
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Fig. 4.72 – Dez Ciclos de RE. (a) cHATTM4LF30TTA600. (b) cHVTTM4LF30TTA600. 

 

Para a amostra cHATTM4LF30TTA600 a transformação B2→R é somente revelada no 

decorrer dos ciclos térmicos durante a análise de RE (Fig. 4.72a), enquanto para a amostra 

cHVTTM4LF30TTA600 a transformação B2→R é revelada pela análise de DSC (Fig. 4.71b) 

e RE (Fig. 4.72b). 

Com uso da análise de DT para uma amostra de arame aMTTAiTm600C060mtAg da 

Liga M de comportamento similar em DSC e RE, verifica-se que, para a amostra 

cHATTM4LF30TTA600 (DSC – Fig. 4.71a e RE – Fig. 4.72a), em todos os ciclos térmicos, a 

transformação tem lugar em múltiplas etapas no aquecimento; tal conclusão decorre das 

seguintes observações: 

− no arrefecimento, ocorre uma diminuta contracção (B2→R) seguida de uma 

expansão (B2→B19’), e atenuada no fim por uma diminuta expansão (R→B19’). 

− no aquecimento, tem lugar uma diminuta contracção (B19’→R) seguida de uma 

maior contracção (B19’→B2), no fim atenuada por uma diminuta expansão de 

(R→B2). 
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Fig. 4.73 – Arame aMTTAiTm600C060mtAg. Curvas de: (a) DSC, (b) RE e (c) DT. 
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Capítulo 5    DISCUSSÃO 
 
 
 
 

Neste capítulo são discutidos os resultados apresentados no Capítulo 4 (Resultados) de 

forma a verificar quais foram os factores responsáveis pelas características e comportamento 

apresentados desde do material como recebido, ao passar por diferentes tratamentos térmicos 

e termomecânicos e por fim a estabilidade das características de transformação das diversas 

variações de processamento da Liga de Ni-Ti rica em Ti, Liga H. São analisados factores 

como a influência do processamento, tensões residuais, variações composicionais, 

precipitação e a textura cristalográfica sobre as temperaturas e transformações de fases e 

comportamento mecânico. 

 

5.1   CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL COMO RECEBIDO 
 

Nesta secção são discutidas as principais características da chapa da liga de Ni-Ti rica 

em Ti (Liga H), no estado como recebido, em paralelo com outras ligas do sistema, como o 

arame de composição equiatómica (Liga M) e a chapa rica em Ni (Liga S). 

A discussão das características do material como recebido aborda as influências do 

processamento, de tensões residuais, de precipitação e de variação composicional, sobre as 

temperaturas de transformação, sequências de transformações directa e inversa, propriedades 

estruturais e mecânicas. 

 

5.1.1   Influência do Processamento 
 

Apesar de não se possuir uma informação detalhada, do fornecedor, quanto à forma de 

processamento das ligas em estudo, são notórios os seguintes pontos a partir da observação 
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microestrutural, e das características de transformação: 

− Processo de fusão – existência de precipitados associados aos buracos presentes na 

superfície de fractura após ensaio de tracção (Liga H – Fig. 4.11 e Fig. 4.12, Liga M 

– Fig. 4.13 e Liga S – Fig. 4.14). Os precipitados, por serem menos plásticos que a 

matriz de NiTi, desprendem-se da mesma durante a deformação [8]. Como durante a 

fusão da liga se fez uso de um cadinho de grafite compactada, possivelmente houve a 

incorporação de C na forma dissolvida e TiC terá solidificado, além da possibilidade 

de origem de C via matéria-prima (Ti, Ni ou sucata de Ni-Ti) utilizada para produção 

da liga [83,85-87]. 

− Influência da composição química – aumento do teor em Ni na seguinte ordem 

crescente: Liga H, M e S, devido aos intervalos de temperatura de transformações 

directa e inversa (Tab. 4.1), que faz da Liga H martensítica (Fig. 4.2, Fig. 4.4 e 

Fig. 4.10), Liga M martensítica e/ou com fase-R (Fig. 4.6 e Fig. 4.10) e da Liga S 

(Fig. 4.8 e Fig. 4.10) austenítica à Tamb [4,8]. No que diz respeito à introdução de 

impurezas, só foi possível constatar por observação indirecta (cavidades deixadas 

pelos precipitados após ruptura em tracção, Liga H – Fig. 4.11 e Fig. 4.12, Liga M – 

Fig. 4.13 e Liga S – Fig. 4.14) a presumível contaminação por carbono, oriundo do 

cadinho de grafite compactada, na forma de precipitados de TiC [17,82]. 

− Tratamento térmico de envelhecimento – existência de precipitados de 

Ti2Ni [36,39,42,43] na Liga H (Fig. 4.3) e de Ni4Ti3 [16,19,20-30] na Liga S 

(Fig. 4.14); verifica-se assim que foram empregues tratamentos térmicos de 

envelhecimento de alta temperatura para a Liga H [108] e com temperatura baixa e 

tempos curtos para a Liga S [106]. 

− Recozimento sob tensão – existência de transformação prévia em fase-R em todas as 

ligas (Fig. 4.2, Fig. 4.4, Fig. 4.6 e Fig. 4.8). Verificou-se também por DT a 

ocorrência de um alívio de tensões quando o material é aquecido acima de Af, para a 

chapa da Liga H (Fig. 4.33c) e arame da Liga M (Fig. 4.33d) [68,69]. 

 

5.1.2   Influência das Tensões Residuais 
 

O nível de tensões internas (ou residuais) é suficiente para promover a transformação 
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directa em duas etapas (B2→R→B19’) ou a directa e inversa em múltiplas etapas (B2→R, 

B2→B19’ e R→B19’) [4,8,13]. 

Os campos de tensões (densidade de deslocações) são provenientes: (i) nas Liga H e M, 

do tratamento termomecânico final associado a temperaturas baixas de tratamento térmico; e 

(ii) na Liga S, do tratamento termomecânico associado a temperaturas baixas de tratamento 

térmico que também dão origem a precipitados de Ni4Ti3, contribuindo para o aumento dos 

campos de tensões na sua vizinhança. No que diz respeito às diferenças observadas na Liga H 

na forma de chapa (múltiplas etapas) e de arame (duas etapas), principalmente na 

transformação directa, estas devem-se à maior densidade de deslocações no arame na 

condição como recebida. Esta maior densidade de deslocações no arame da Liga H, 

responsável pelo aumento da energia da transformação B2→B19’, impede que toda a matriz 

de B2 (NiTi) se transforme em B19’ sem a formação da fase intermédia (fase-R – que é 

responsável pelo decréscimo da energia de formação de B19’ através de R→B19’)). 

As tensões residuais devidas ao tratamento termomecânico decrescem em parte durante 

o primeiro aquecimento da Liga H acima de Af, mas sem causar mudanças nas sequências de 

transformação [100]. 

A chapa da Liga H apresenta transformações directa e inversa em múltiplas etapas, 

porém a transformação em múltiplas etapas é menos evidenciada pelas técnicas de DSC e RE 

no aquecimento do que no arrefecimento. Unicamente a técnica de DT evidencia a 

transformação em múltiplas etapas nas transformações directa e inversa pelas variações 

dimensionais com as transformações de fases nas amostras das ligas de Ni-Ti. Isto deve-se ao 

facto da presença de uma fase “incomensurável” que precede a transição para a estrutura 

trigonal (fase-R) somente no arrefecimento, defendido por alguns autores [57-59], que é 

responsável pelas grandes mudanças de comportamento das propriedades das ligas de Ni-Ti 

nos intervalos de transformação de fase durante o arrefecimento, como o abrupto aumento da 

resistividade eléctrica. 

 

5.1.3   Influência da Precipitação 
 

Ambas as ligas contêm precipitados, sendo os precipitados Ni4Ti3 (Fig. 4.14) nas ligas 

de Ni-Ti ricas em Ni (Liga S) mais efectivos em promover a formação de fase-R [20]. Isto 
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porque os precipitados Ti2Ni (Fig. 4.3) nas ligas de Ni-Ti ricas em Ti (Liga H) não são tão 

efectivos em gerar campos de tensões na sua vizinhança devido ao grande grau de coerência 

com matriz de NiTi no estado austenítico (por possuir estrutura cúbica como B2) quando em 

pequenas dimensões [108]. Além disso, a cinética de precipitação do Ti2Ni na matriz de NiTi 

(B2) é muito lenta, quando comparada à dos precipitados das ligas de Ni-Ti ricas em Ni, 

formando-se próximos dos LG de B2 [36,39,42,43]. 

A extensão até à ruptura por tracção para o arame da Liga H (aHCR – Fig. 4.12) é 

menor que para as amostras cHCR (Fig. 4.11), aMCR (Fig. 4.13) e cSCR (Fig. 4.14). Estes 

resultados estão em concordância com a presença de uma maior fracção volúmica de buracos 

gerados pelo desprendimento de precipitados, eventualmente TiC [17,82,Error! Reference 

source not found.], nas superfícies de fractura. 

 

5.1.4   Influência da Variação Composicional 
 

Como já foi dito acima, o maior teor em Ti na Liga H faz dela a que possui as maiores 

temperaturas de transformações directa e inversa quando comparada com as liga M 

(equiatómica) e S (rica em Ni). O inverso ocorre com a Liga S, por possuir um elevado teor 

em Ni.  

A presença de precipitados causa uma variação composicional na matriz: 

−  Na liga de Ni-Ti rica em Ni (Liga S) – a vizinhança dos precipitados possui uma 

menor concentração em Ni comparada com a da matriz; a extensão da região com 

um gradiente composicional irá depender da dimensão dos precipitados. Verifica-se 

também a influência da quantidade e distribuição de precipitados na matriz e nos LG. 

Devido ao teor em Ni (50,8%at.), enquadra-se numa liga com reduzido teor em Ni 

que, de acordo com o seu comportamento de transformação de fase, foi tratada 

termicamente em temperaturas baixas e tempos curtos; deve por isso apresentar 

pequenos precipitados de Ni4Ti3 principalmente nos LG [20,106,107]. 

− Na liga de Ni-Ti de composição equiatómica (Liga M) – de acordo com o diagrama 

de equilíbrio da Liga de Ni-Ti não ocorre precipitação [18]. 

− Na liga de Ni-Ti rica em Ti (Liga H) – a vizinhança dos precipitados possui uma 

menor concentração em Ti comparada com a da matriz. Apesar da velocidade de 
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formação de Ti2Ni no interior do grão ser pequena, sabe-se que estes precipitados são 

passíveis de se formar nos LG da austenite [13], por devido ao grau de desordem 

favorece a nucleação heterogénea [108]. 
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5.2   TRATAMENTOS TÉRMICOS 
 

Nesta secção é discutido o comportamento da Liga H quando submetida a tratamento 

térmico ao ar ou sob vácuo em várias condições (velocidades de aquecimento e arrefecimento, 

temperatura e tempo de manutenção, atmosfera). É feito um paralelo quanto às temperaturas 

de transformação da Liga M quando submetidas às mesmas condições de tratamento da Liga 

H. 

A discussão aborda a influência dos parâmetros de tratamento térmico, tensões 

residuais, precipitação, variação composicional e textura cristalográfica, sobre as temperaturas 

de transformação, sequências de transformações directa e inversa, propriedades estruturais e 

mecânicas. 

 

5.2.1   Influência dos Parâmetros de Tratamento Térmico 
 

As velocidades de aquecimento e arrefecimento não causam mudanças significativas 

nas características das transformações directa e inversa da Liga H como é o caso da 

temperatura e tempo de manutenção, como mostram nossos resultados publicados [110,111]. 

O aumento da temperatura de tratamento térmico traz modificações nas propriedades da 

liga H, em concordância com nossos resultados publicados [110,111,150] e com resultados de 

K.K. Mahesh [109], além de mudar as características de transformação acima dos 450ºC 

(Fig. 4.16 e Fig. 4.18). Para a Liga M, com teor um pouco menor em Ti e maior em Ni, esta 

mudança ocorre somente a partir dos 500ºC (Fig. 4.20 e Fig. 4.21). 

Para tratamentos térmicos abaixo dos 500ºC a formação de fase-R é justificada pelo 

nível de tensões internas no material introduzido por esforços mecânicos. Para tratamentos 

acima de 500ºC, a formação de fase-R é justificada pela presença de Ti2Ni, mesmo sendo esta 

muito diminuta. A transformação em fase-R (B2→R e/ou B19’→R) só deixa de ocorrer em 

quantidade perceptível para tratamentos térmicos acima de 500ºC e tempos curtos de 

manutenção. Os tratamentos térmicos com reduzidas velocidades de aquecimento e 

arrefecimento a 800ºC por 300 min (Fig. 4.17 e Fig. 4.18), deixam indícios da formação de 

uma diminuta quantidade de fase-R evidenciada pela sobreposição do intervalo de 
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temperaturas no início das transformações directa e inversa. As diminutas fracções de fase-R 

formadas no aquecimento e arrefecimento são somente detectáveis pela técnica DT 

(Fig. 4.19). Observa-se nestes ensaios que, com o aumento da temperatura de tratamento 

térmico, a diminuição da fracção de fase-R formada. 

A Liga H (na forma de chapa) apresenta vestígios do precipitado Ti2Ni, que durante os 

tratamentos térmicos a temperatura igual ou superior a 600ºC tem o seu crescimento 

favorecido (Fig. 4.24). 

Tratamentos térmicos ao ar acima dos 600ºC causam uma oxidação excessiva da liga e 

com presença de uma camada de Ni3Ti entre o filme de TiO2 e a matriz de NiTi [93], 

enquanto sob vácuo (10-4 mbar) apresenta uma fina camada de óxido de fácil remoção. 

 

5.2.2   Influência das Tensões Residuais 
 

O nível de tensões residuais na matriz de B2 da Liga H, induzida por deformação, é 

responsável pela formação da fase-R no arrefecimento, sendo que, com o aumento da 

temperatura de tratamento, há uma relaxação das tensões internas e subsequentemente uma 

redução da fracção da matriz que se transforma em fase-R no arrefecimento passando então a 

ter lugar a transformação em uma etapa (B2→B19’). Como mostram as análises de DT da 

Liga M com tratamento térmico (500ºC –Fig. 4.70c e 600ºC – Fig. 4.73c), o aumento na 

temperatura de tratamento térmico faz decrescer o nível de tensões internas o que se traduz 

por uma redução da fracção de fase-R detectada; acima de 500ºC as análise de DSC e RE não 

são capazes de detectá-la claramente (Fig. 4.73a,b). 

Embora diminuta, haverá alguma contribuição para formação de fase-R por parte de 

campos de tensões ao redor dos precipitados ricos em Ti, Ti2Ni [108]. 

 

5.2.3   Influência da Precipitação 
 

Como verificado pela DRX in-situ a alta temperatura sob vácuo, a Liga H apresenta 

precipitados de Ti2Ni na condição como recebida com um aparente crescimento a partir dos 

600ºC  (Fig. 4.24), em concordância com nossos resultados publicados [149]. Como já foi 
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dito anteriormente, o mais provável é que estes precipitados se encontrem localizados nos 

LG [13] do que no IG de B2. Dessa forma podem promover a formação de fase-R na 

vizinhança do LG dependendo do seu grau de coerência com a matriz de B2 nesta 

região [108]. 

 

5.2.4   Influência da Variação Composicional 
 

Como mostram os resultados da amostra cHTTV3Cm800C300m3Cm que apresenta a 

conjunção de mais alta temperatura de tratamento e mais longa permanência no forno acima 

do 600ºC (temperatura acima da qual é observado o crescimento de Ti2Ni), a 

precipitação/crescimento do Ti2Ni não causa grandes mudanças nas temperaturas e sequências 

das transformações directa e inversa da Liga H (Fig. 4.18).  

O facto de a vizinhança dos precipitados de Ti2Ni ficar com menor teor em Ti, pode ser 

contributo para a pequena sobreposição das temperaturas de início de transformação de fase 

no arrefecimento e aquecimento. Para além da formação da fase-R devido às tensões 

residuais, a presença de Ti2Ni pode alterar as temperaturas das transformações directa e 

inversa nas regiões da sua vizinhança sem modificar as características de transformação da 

matriz como um todo [108]. 

 

5.2.5   Influência da Textura Cristalográfica 
 

A textura cristalográfica é, por um lado, um produto da transformação de fase, e, por 

outro lado, tem grande importância em algumas propriedades da liga que são influenciadas 

pelo seu grau de anisotropia cristalográfica. Tal deve-se ao facto de os parâmetros de 

processamento da liga condicionarem a textura final de B2 ou de B19’, assim como a forma 

como se dá transformação directa (B2→B19’ ou B2→R→B19’). Assim, a textura 

cristalográfica não tem uma influência directa nas temperaturas e sequências de 

transformação, que estão mais directamente ligadas a factores como a composição química, a 

precipitação e as tensões residuais. Apesar disso, terá influência no comportamento mecânico 

da Liga H da seguinte forma:  
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− O desenvolvimento das componentes de textura de B19’ (Fig. 4.26c e Tab. 4.2) 

próximas das variantes 3:(120)[ 2 11]B19’ e 5:(120)[00 2 ]B19’, além das variantes 

1:(11 1 )[2 1 1]B19’ e 4:(11 1 )[ 2 1 1 ]B19’, na amostra com tratamento térmico a 500ºC 

por 30 min (cHTTAiTm500C030mtAg – Fig. 4.26c) surge associado com uma 

diminuição da dureza (HV média) (Fig. 4.27) quando comparada com o estado 

martensítico; pelos ensaios de ultra-microdureza Vickers constatou-se que a energia 

de dissipação aumenta e a energia de recuperação diminui para a amostra tratada 

termicamente (500ºC) comparada com a condição como recebida (Tab. 4.4 e 

Fig. 4.28). Além disso, o tratamento térmico a 500ºC torna o patamar de tensão no 

ensaio de tracção (Fig. 4.31a) mais definido e a uma tensão mais baixa, bem como 

decresce a resistência à tracção e aumenta a extensão total. As componentes de 

texturas observadas estão associadas a {110}<110>B2 (Fig. 4.26d e Tab. 4.3). 

− O aumento na intensidade das componentes de textura de B19’ (Fig. 4.26e e 

Tab. 4.2) próximas das variantes 3:(120)[ 2 11]B19’ e 5:(120)[00 2 ]B19’ e o decréscimo 

daquelas próximas das variantes 1:(11 1 )[2 1 1]B19’ e 4:(11 1 )[ 2 1 1 ]B19’ na amostra 

com tratamento térmico a 800ºC por 300 min (cHTTV3Cm800C300m3Cm – 

Fig. 4.26e) surgem associados com uma diminuição da dureza (HV média) 

(Fig. 4.27) da martensite comparativamente com o caso anterior e com o estado 

como recebido. No que diz respeito à curva tensão-extensão (Fig. 4.31b), esta 

apresenta o patamar de tensão em tracção mais definido e menos extenso que o da 

amostra cHTTAiTm500C030mtAg (Fig. 4.31a); o valor da tensão crítica para 

induzir a reorientação de variantes nesta amostra é próximo do da condição como 

recebida (Fig. 4.11b); a resistência à tracção é menor e a extensão total é maior. As 

componentes de texturas observadas estão associadas a {110}<110>B2 e 

{111}<110>B2 (Fig. 4.26f e Tab. 4.3). 

 



Tratamentos Termomecânicos de Ligas do Sistema Ni-Ti. 
Caracterização Estrutural e Optimização das Propriedades Associadas ao Efeito de Memória de Forma. 
 

Capítulo 5 DISCUSSÃO 

Andersan dos Santos Paula – FCT/UNL – Lisboa (2006) 268

5.3   TRATAMENTOS TERMOMECÂNICOS  
 

Nesta secção é discutido o comportamento da Liga H quando submetida a tratamentos 

termomecânicos com etapas de marforming ou ausforming, do ponto vista dos fenómenos de 

recuperação e recristalização. Para análise dos fenómenos de recuperação e recristalização é 

feito um paralelo com o estudo do arame da Liga M após tratamento térmico. 

A discussão aborda a influência dos parâmetros de processamento (redução na 

deformação a frio ou a quente, temperatura), tensões residuais, precipitação, variação 

composicional e textura cristalográfica, sobre as temperaturas de transformação, sequências 

de transformações directa e inversa, propriedades estruturais e mecânicas. 

 

5.3.1   Tratamentos Termomecânicos com uma Etapa de Marforming 
 

Três são os pontos discutidos nesta secção: 

− a deformação – atendendo às diversas mudanças estruturais resultantes de diferentes 

graus de deformação a frio impostos no campo martensítico. 

− a recuperação – devido a uma baixa percentagem de deformação (≤ 10% de redução 

da espessura durante o marforming). 

− a recristalização – devido a uma elevada percentagem de deformação (≥ 20% de 

redução da espessura durante o marforming). 

 

5.3.1.1   Deformação 
 

A deformação nas ligas de Ni-Ti no campo martensítico pode causar diversas mudanças 

estruturais e no comportamento de memória de forma. São apresentados como factores 

envolvendo a deformação que podem influenciar essas propriedades: os parâmetros de 

processamento, as tensões residuais e a textura cristalográfica. 

A natureza da solicitação mecânica (esforços uniaxiais de compressão ou tracção, ou 

esforços múltiplos) influenciará a forma como a martensite responde em termos de curva 

tensão-extensão como também estruturalmente. 
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5.3.1.1.1   Influência dos Parâmetros de Processamento 
 

No caso da chapa da Liga H submetida a diversas percentagens de redução na 

laminagem a frio no campo martensítico (marforming – cHATTM1LF02 a cHATTM1LF40) 

após tratamento térmico (cHTTAiTm500C030mtAg), tem como resultado diversas mudanças 

observadas a nível de dureza, do EMF, estrutura e textura. 

A chapa da Liga H quando submetida até 6% de redução da espessura mantém a sua 

dureza (HV média) (Fig. 4.39), não há perda do EMF (Fig. 4.32), apresenta pequenas 

mudanças nas intensidades relativas do picos de DRX (Fig. 4.40) e nas componentes de 

textura de B19’ (Fig. 4.41). Este comportamento se deve ao facto de ocorrer somente 

reorientação das variantes de B19’ durante a deformação com recuperação do EMF após 

aquecimento acima de Af [67,100]. 

No caso de se aumentar até 10% a redução da espessura, a dureza (HV média) aumenta 

(Fig. 4.39), há perda parcial do EMF (Fig. 4.32), surgem mudanças nas intensidades relativas 

dos picos de DRX (Fig. 4.40) e mais notórias nas componentes de textura de B19’ (Fig. 4.41). 

Este comportamento está associado à conjunção de reorientação das variantes de B19’ com o 

aumento da densidade de deslocações, com recuperação apenas parcial do EMF após 

aquecimento acima de Af [67,100]. 

Aumentando mais a redução para 20, 30 ou 40% de redução da espessura a dureza (HV 

média) aumenta progressivamente (Fig. 4.39), com perda total do EMF (Fig. 4.34), 

sobreposição dos picos de DRX (Fig. 4.40) e grandes mudanças nas componentes de textura 

de B19’ (Fig. 4.41). Este comportamento está associado ao progressivo encruamento da liga 

por aumento da densidade de deslocações no interior das variantes reorientadas, que passam a 

estar estabilizadas e perdem a capacidade da transformação inversa durante o aquecimento um 

pouco acima de Af. Na verdade o EMF só pode ser recuperado após a recristalização 

(Fig. 4.35) da liga [67,99-101]. 

No caso do arame da Liga M submetido a deformação por tracção no campo 

martensítico (aMTTAiTm550C060mtAgTR022 e aMTTAiTm550C060mtAgTR092) após 

tratamento térmico (aMTTAiTm550C060mtAg) – Fig. 4.36, tem como resultado diversas 

mudanças observadas a nível de EMF. 

O arame da Liga M com extensão plástica de 22% ao ser aquecido até 200ºC 
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(Fig. 4.37a,c) apresenta aumento das temperaturas da transformação inversa com o aumento 

do intervalo de temperatura de estabilidade da martensite, devido à reorientação da martensite 

em conjunção com o aumento da densidade de deslocações no interior das variantes. Este 

comportamento é similar ao da chapa da Liga H com redução da espessura entre 6 (exclusive) 

e 10% (Fig. 4.32) [67,74,100]. 

No caso do arame da Liga M com extensão plástica de 92% (após ruptura por tracção) 

apresenta perda total do EMF durante o aquecimento acima de Af (Fig. 4.37b,d), devido ao 

aumento abrupto da densidade de deslocações no interior das variantes da martensite 

reorientada similarmente a chapa da Liga H com redução da espessura entre 20 e 40% 

(Fig. 4.34) [67,99-101]. 

 

5.3.1.1.2   Influência das Tensões Residuais 
 

As tensões residuais são uma consequência da deformação acima de certos níveis na 

laminagem a frio (acima de 6% de redução da espessura) e tracção, pois aumentam 

consideravelmente com o aumento da densidade de deslocações. Estas alterações causam 

modificações nas temperaturas da transformação inversa trazendo como consequência a 

redução ou supressão do EMF por aquecimento acima de Af (Fig. 4.32 e Fig. 4.34) [67,100]. 

 

5.3.1.1.3   Influência da Textura Cristalográfica 
 

A textura cristalográfica formada pelas componentes de textura de B19’ observadas na 

chapa da Liga H [136,137,144] é o resultado são uma resultante da deformação imposta à liga 

de Ni-Ti no campo martensítico. Visto que cada componente de textura, ou seja cada 

orientação responderá de forma diferente para uma mesma tensão aplicada sobre a amostra. 

No caso da laminagem a frio (marforming), os esforços são principalmente de compressão 

maximizando a intensidade relativa de DRX do pico associado a (021)B19’ com o decréscimo 

dos outros picos DRX de B19’ presentes no intervalo de 35 < 2θ < 50º [137]. Dessa forma a 

textura final depende da orientação inicial, da natureza e do nível da tensão aplicada, como 

claramente se mostra pela evolução dos picos de DRX de B19’ deformada (Fig. 4.40) e das 
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componentes de textura de B19’ (Fig. 4.41) próximas de 3:(120)[ 2 11]B19’ e 5:(120)[00 2 ]B19’ 

correspondentes a {111}<110>B2, mais significativas para pequenos graus de reduções (ou 

baixos níveis de tensões internas) com máximo a 8%. Para elevados graus de deformação 

desenvolvem-se em paralelo componentes de textura de B19’ próximas de 1:(11 1 )[2 1 1]B19’ e 

4:(11 1 )[ 2 1 1 ]B19’ correspondentes a {110}<110>B2 e próximas de 2:(10 2 )[211]B19’, 

4:(10 2 )[ 2 1 1 ]B19’ e 6:(10 2 )[0 2 0]B19’ correspondentes a {111}<110>B2. 

 

5.3.1.2   Recuperação 
 

A recuperação das ligas de Ni-Ti com EMF deformadas no estado martensítico e 

seguido de aquecimento acima de Af se enquadra em duas vertentes: (i) na recuperação total 

do EMF devido à deformação prévia dada apenas pela reorientação das variantes da 

martensite sem formação de quantidade significativa de deslocações; e (ii) recuperação parcial 

do EMF devido à deformação prévia além da extensão necessária para a reorientação das 

variantes de B19’ com o aumento da densidade de deslocações. 

 

5.3.1.2.1   Influência dos Parâmetros de Processamento 
 

No caso da recuperação total, a Liga H, com deformação de até 6% (redução da 

espessura na laminagem a frio) e aquecida acima de Af tem um decréscimo nas temperaturas 

da transformação inversa com o aumento das temperaturas da transformação directa [100]. 

Além disso, a deformação até 6% não causa mudanças significativas na dureza (HV média), 

apesar de trazer como consequência pequenas mudanças nas componentes de texturas de 

B19’. O aquecimento acima de Af causa mudanças nas componentes de textura, como na 

amostra cHCR, apesar de não modificar as temperaturas e sequências das transformações 

directa e inversa por DSC e RE. A recuperação é visível pela grande contracção na análise de 

DT devido ao alívio de tensões, tanto para a Liga H, cHCR, e Liga M, aMCR. 

Para deformação entre 6 e 10% (redução da espessura na laminagem a frio) ocorre um 

aumento da temperatura de estabilidade de B19’ (DSC – Fig. 4.32 e DRX – Fig. 4.42c) antes 

do aquecimento acima de Af.  Após aquecimento acima de Af, apresenta um decréscimo nas 
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temperaturas da transformação inversa com o aumento das temperaturas da transformação 

directa comparada com o estado não deformado [100]. São notórias as mudanças nas 

propriedades mecânicas traduzidas pelo o aumento da dureza (HV média) (Fig. 4.39) e 

mudanças significativas nas componentes de textura de B19’ (Fig. 4.41c-e) comparada com o 

estado não deformado (Fig. 4.26c), como também as mudanças nas componentes de textura 

de B19’(Fig. 4.44b,d) após o aquecimento acima de Af (180ºC) para a amostra de chapa 

previamente deformada (10% de redução da espessura na laminagem a frio – 

cHATTM1LF10), devido ao fenómeno de recuperação. Além disso, as suaves mudanças no 

CDS e as significantivas mudanças na microdeformação próxima de 200ºC (no aquecimento 

até 500ºC) para as amostras cHCR, cHATTM1LF10 e cHATTM1LF40 (Fig. 4.43) 

evidenciam que a recuperação ocorre no intervalo de temperaturas 200-250ºC. 

No caso do arame da Liga M, após tracção com 22% de extensão plástica, são notórios, 

através dos ensaios de DSC e DT (Fig. 4.37a,c) os efeitos da recuperação; esta recuperação 

vem na sequência de um processo de deformação ao qual esteve associada a reorientação de 

variantes da martensite seguida de geração de deslocações. O aumento da densidade de 

deslocações pelo processo de deformação a frio, para reduzidos graus de deformação plástica, 

causa um aumento na temperatura de estabilidade da martensite; este efeito é evidenciado 

pelo aumento das temperaturas das transformações inversa e directa. 

 

5.3.1.2.2   Influência das Tensões Residuais 
 

Para deformações por laminagem a frio acima de 6% as tensões residuais geradas na 

liga pelo aumento da densidade de deslocações causa modificações nas temperaturas e 

sequência de transformação após aquecimento acima de Af (Fig. 4.32) [100]. 

A chapa da Liga H foi deformada por laminagem a frio com 10% de redução da 

espessura. O nível de tensões residuais foi responsável por reduzir o EMF pelo decréscimo da 

área dos picos de DSC (Fig. 4.32). Constatou-se também o aumento das temperaturas da 

transformação directa e o decréscimo das temperaturas da transformação inversa [100]. 

Para a chapa da Liga H deformada por laminagem a frio entre 20 e 40%, o nível de 

tensões residuais foi responsável por suprimir o EMF – evidenciado pela não existência de 

picos endotérmicos no aquecimento e exotérmicos no arrefecimento durante a análise de DSC 
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(Fig. 4.34). Um facto interessante para a amostra cHATTM1LF40 ao ser aquecida até 500ºC 

durante um ensaio de DSC (Fig. 4.35a), é o de apresentar no intervalo de temperatura entre 

100 e 200ºC um pico exotérmico muito diminuto associado ao fenómeno de recuperação – 

devido ao rearranjo das estruturas de deslocações pela poligonização das mesmas. A mesma 

amostra ao ser observada neste intervalo de temperatura durante o aquecimento no ensaio de 

DRX in-situ (Fig. 4.42d) apresenta os primeiros indícios de detecção do pico de (110)B2 entre 

os picos parcialmente sobrepostos de B19’, em concordância com nossos resultados 

publicados [148,149] e trabalhos de outros autores [100]. 

O decréscimo nos níveis de tensões internas nas amostras cHCR, cHATTM1LF10 e 

cHATTM1LF40 é bem evidenciado pelas significativas mudanças na microdeformação 

apresentadas na Fig. 4.43 acima dos 200ºC, o que deixa claro que a recuperação ocorre nestas 

amostras em intervalos de temperatura próximo de 200ºC (no aquecimento até 500ºC). 

No caso do arame da Liga H com 22% de extensão plástica após ensaio de tracção 

apresenta aspectos similares aos da chapa da Liga H com até 10% de redução da espessura 

(Fig. 4.32). Na análise de DT (Fig. 4.37a) apresenta uma grande contracção associada ao 

alívio de tensões da Liga H que não se recupera por completo no subsequente ciclo. Também 

o arame de Liga M com 92% de extensão plástica após ensaio de tracção apresenta aspectos 

similares aos das chapas da Liga H entre 20 e 40% (Fig. 4.35a) de redução da espessura, 

excepto pelo facto de não apresentar um pico exotérmico no ensaio de DSC (Fig. 4.37d), mas 

sim uma bossa que se prolonga até 450ºC [100]. 

 

5.3.1.2.3   Influência da Textura Cristalográfica 
 

A textura cristalográfica originada pela recuperação da liga de Ni-Ti deformada no 

campo martensítico muda sensivelmente após o ciclo térmico acima de Af para alívio de 

tensões da estrutura deformada, em concordância com nossos resultados 

publicados [148,149]. O aumento do grau de deformação faz com que ocorra um aumento do 

predomínio e intensidade das componentes de textura de B19’ próximas das variantes 

3:(120)[ 2 11]B19’ e 5:(120)[00 2 ]B19’, nas amostras com até 10% de redução (Fig. 4.41) da 

espessura na laminagem a frio (cHATTM1LF02 a cHATTM1LF10). 

As mudanças das componentes de texturas de B19’, após o aquecimento acima de Af, 
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para as amostras com baixo grau de deformação (até 10%), são visíveis nas chapas cHCR 

(Fig. 4.44c) e cHATTM1LF10 (Fig. 4.44d), devido ao alívio de tensões. Desenvolve-se um 

aumento no reforço em redor da componente central na figura de pólos (11 1 )B19’ 

relativamente às variantes 1:(11 1 )[2 1 1]B19’ e 4:(11 1 )[ 2 1 1 ]B19’ correspondentes a 

{110}<110>B2 (Fig. 4.44a). Para o caso da amostra cHATTM1LF10 com nível de tensões 

residuais superior a cHCR, existe a contribuição de componentes secundárias próximas das 

variantes 2:(10 2 )[211]B19’, 4:(10 2 )[ 2 1 1 ]B19’ e 6:(10 2 )[0 2 0]B19’ correspondentes a 

{111}<110>B2 (Fig. 4.44b). 

 

5.3.1.3   Recristalização 
 

A recristalização na liga de Ni-Ti rica em Ti, Liga H, severamente deformada no campo 

martensítico tem lugar pelo prévio rearranjo das estruturas de deslocações (recuperação) e 

subsequente decréscimo da densidade de deslocações com surgimento de núcleos e 

crescimento de B2. Trata-se de um processo exotérmico, devido à alta energia acumulada 

pelas deslocações e libertada no aquecimento e com efeito secundário de contracção da 

direcção expandida pela deformação. 

 

5.3.1.3.1   Influência dos Parâmetros de Processamento 
 

A liga de Ni-Ti rica em Ti, Liga H, no estado martensítico quando excessivamente 

deformada plasticamente (p.ex. acima de 20% de redução da espessura por laminagem a frio) 

tem a sua estrutura modificada pela alta densidade de deslocações nas variantes da martensite 

reorientada. Em consequência disto, ocorre a perda do EMF (Fig. 4.34), ou seja, durante o 

aquecimento acima de Af (valor definido para a condição sem deformação) não se verifica 

transformação inversa nem transformação directa no subsequente arrefecimento. 

Para a Liga H com 40% de redução de espessura na laminagem a frio 

(cHATTM1LF40), verifica-se por DSC (Fig. 4.35a) um pico exotérmico no aquecimento 

muito diminuto no intervalo de temperatura entre 100 e 200ºC que está associado ao 

fenómeno de recuperação da estrutura deformada devido ao fenómeno de poligonização das 
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estruturas de deslocações. Além disso, a 190ºC começa a detectar-se por DRX (Fig. 4.42d) o 

pico (110)B2 com baixa intensidade sobreposto com picos de B19’ devido à deformação 

excessiva. Continuando o aquecimento até 500ºC, verifica-se por DSC um segundo pico 

exotérmico (Fig. 4.35a) um pouco maior (temperatura de pico de aproximadamente 350ºC), 

que está associado à recristalização da estrutura deformada devido ao surgimento dos 

primeiros núcleos de B2; este aspecto é também evidenciado por DRX (Fig. 4.42d); em 

concordância com nossos resultados publicados [148,149] e com trabalhos de outros 

autores [73,100]. Pela análise do comportamento do CDS e da microdeformação (Fig. 4.43) 

verifica-se que próximo de 300ºC ocorrem as mudanças mais significativas no CDS, 

evidenciando o início da recristalização pelo: (i) aumento das dimensões dos domínio de 

coerência (CDS) relativos a (110)B2 durante o recozimento; e (ii) estabilização dos valores 

(mudanças inferiores a 0,1) da microdeformação próximo de 450ºC.  

 

5.3.1.3.2   Influência das Tensões Residuais 
 

Dependendo do nível das tensões residuais, a recristalização pode ser detectada por 

DSC. No presente trabalho para a chapa da Liga H, somente foi possível para 40% de redução 

da espessura (cHATTM1LF40 – Fig. 4.35a) detectar o pico exotérmico de recristalização com 

temperatura de pico a aproximadamente 350ºC. Porém, é evidente pelo decréscimo na 

microdeformação (Fig. 4.43) e aumento do CDS, que as amostras cHCR, cHATTM1LF10 e 

cHATTM1LF40 apresentam um crescente decréscimo nos níveis de tensões residuais com 

aumento da temperatura de recozimento. No caso do arame da Liga M com 92% de extensão 

plástica por tracção, aMTTAiTm550C060mtAgTR092, durante a análise de DT (Fig. 4.37b) 

foi detectada uma grande contracção que se prolonga até aproximadamente 320ºC e por DSC 

(Fig. 4.37d) uma bossa exotérmica que se estende até 450ºC no aquecimento. 

Após a recristalização, o nível de tensões residuais decresce em função da temperatura 

máxima durante o aquecimento (Fig. 4.38). No caso dos 400ºC, o nível de tensões residuais, 

para percentagens de redução da espessura acima de 20%, é suficientemente elevado para 

promover a formação de fase-R em intervalo de temperatura distinto da temperatura da 

transformação R→B19’. No caso de 450ºC, ainda ocorre a formação de fase-R, mas com um 

certo grau de sobreposição no intervalo de temperatura da formação de B19’ devido às 
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transformações B2→B19’ e R→B19’. Após tratamento acima de 500ºC, o nível de tensões 

residuais é suficientemente baixo e a transformação ocorre em uma etapa (B2↔B19’) para a 

Liga H (Fig. 4.35b). Para a Liga M, tal ocorre somente após tratamento acima de 550ºC 

(Fig. 4.37f), em concordância com nossos resultados publicados [148,149] e com trabalhos de 

outros autores [73,100,101]. 

 

5.3.1.3.3   Influência da Precipitação 
 

A Liga H já possuía precipitados na condição como recebida e o crescimento destes 

precipitados foi somente detectado acima de 600ºC. No que diz respeito à Liga M, não é 

passível de precipitação, devido à composição equiatómica [18]. A precipitação/crescimento 

de Ti2Ni não ocorre durante a recristalização da Liga H, mas a vizinhança dos precipitados 

existentes é um local de maior concentração de tensões (ou outros tipos defeitos cristalinos) 

favorecendo a nucleação heterogénea dos novos núcleos de B2 [100]. 

 

5.3.1.3.4   Influência da Variação Composicional 
 

A variação composicional para o caso da recristalização está intimamente ligada à 

vizinhança dos precipitados de Ti2Ni na Liga H, que provavelmente se encontram nos LG. 

Mas esta variação não irá causar grande influência no processo de recristalização bem como 

nas características da liga recristalizada, visto que são fortemente influenciadas pelas tensões 

residuais [106,108]. 

 

5.3.1.3.5   Influência da Textura Cristalográfica 
 

A textura cristalográfica oriunda do processo de recristalização da liga de Ni-Ti rica em 

Ti, Liga H, deformada no campo martensítico muda sensivelmente durante o aquecimento até 

completa recristalização e minimização das tensões residuais [6,36,125,147]. Isto deve-se à 

textura desenvolvida durante a deformação da martensite para altos graus de deformação 

(acima de 20%), ou seja, pela reorientação das suas variantes e aumento da densidade de 
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deslocações nas variantes reorientadas. Até 30% de redução (Fig. 4.41f,g) as componentes de 

textura de B19’ são predominantemente próximas de 3:(120)[ 2 11]B19’ e 5:(120)[00 2 ]B19’ 

correspondentes a {111}<110>B2, verificando-se o decréscimo da sua intensidade com o 

aumento do grau de deformação. No caso de 40% de redução (cHATTM1LF40 – Fig. 4.41h), 

desenvolvem-se novas componentes de textura de B19’ próximas das variantes 

1:(11 1 )[2 1 1]B19’ e 4:(11 1 )[ 2 1 1 ]B19’ correspondentes a {110}<110>B2 e componentes 

secundárias próximas das variantes 2:(10 2 )[211]B19’, 4:(10 2 )[ 2 1 1 ]B19’ e 6:(10 2 )[0 2 0]B19’ 

correspondentes a {111}<110>B2. 

Como resultado disto, verificam-se mudanças mais significativas nas componentes de 

textura de B2 durante a DRX in-situ a alta temperatura entre 400 e 500ºC (Fig. 4.45a-c) 

quando comparada com a condição como recebida (Fig. 4.25d-f). O que vem reforçar que a 

deformação exaustiva da martensite seguida de recristalização induz a formação de 

componentes de texturas (111)[110]B2 e não somente as componentes de textura (110)[110]B2 

observadas na chapa na condição como recebida, cHCR, em concordância com nossos 

resultados publicados [148,149]. 

 

5.3.2   Tratamentos Termomecânicos com Múltiplas Etapas de Marforming 
 

Três são os pontos discutidos nesta secção: 

− Temperaturas das transformações directa e inversa – a evolução durante os 

tratamentos térmicos intermédios e após o tratamento térmico final comparadas ao 

tratamento termomecânico com uma única etapa de marforming. 

− Propriedades mecânicas – a evolução da estrutura recristalizada nas diversas etapas 

de processamento ilustrada através de ensaios de microdureza Vickers e tracção à 

Tamb. 

− Aspecto da textura de B19’ e B2 após o tratamento térmico final. 

 

5.3.2.1   Influência dos Parâmetros de Processamento 
 

As sucessivas etapas de laminagem a frio (marforming) com 30% de redução da 
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espessura com etapas intercaladas de tratamentos térmicos com introdução no forno à 

temperatura de 500ºC, manutenção por 30 min, seguido de têmpera em água, puderam 

garantir a completa recristalização da estrutura e minimizar a acumulação de tensões 

residuais. Este facto é comprovado pelo modo como se dão as transformações directa e 

inversa em uma etapa (B2↔B19’ – Fig. 4.46) e como mostra o crescente decréscimo da 

dureza (HV média) de B19’ (Fig. 4.50) após tratamento térmico de etapa para etapa, em 

concordância com nossos resultados publicados [148,149] e com trabalhos de outros 

autores [73,100,101]. 

As temperaturas (400 a 600ºC) e tempo de permanência (30 min) no forno não foram 

prejudiciais para as características da liga no que diz respeito à oxidação excessiva. O filme 

de óxido formado nas primeiras etapas de tratamento térmico é de certa forma benéfico para 

as etapas posteriores, diminuindo o consumo crescente da amostra pela oxidação do Ni-Ti. 

Com o aumento da temperatura de tratamento térmico final houve um decréscimo da 

dureza (HV média) de B19’ (Fig. 4.52) [73]. Além disto, esta temperatura (400, 450, 500 ou 

600ºC) tem uma acção directa sobre com a forma como se dão as transformações directa e 

inversa [100,101] para a Liga H após marforming (Fig. 4.47), como segue: 

− para 400ºC tem lugar B2→R→B19’ sem sobreposição e B19’→B2; 

− para 450ºC tem lugar B2→R→B19’ com alguma sobreposição e B19’→B2; 

− para 500 e 600ºC tem lugar B2↔B19’. 

Além dos factores relativos ao EMF e à textura das amostras de Liga H e S, a 

deformação também pode afectar a forma e distribuição dos precipitados presentes, se estes 

não forem partículas suficientemente rígidas face à deformação imposta. Como já foi 

salientado, os buracos dentro das cúpulas formadas nas superfícies de fractura após os ensaios 

de tracção para as amostras sujeitas a tratamentos termomecânicos (ATTMnLF, VTTMnLF) 

estão associados à descoesão matriz/precipitados, podendo eventualmente alguns destes 

precipitados serem TiC. Tratando-se de TiC, estaremos em presença de partículas frágeis que 

poderão facilmente fragmentar-se como resultado das deformações impostas nos ATTMnLF e 

VTTMnLF. No decorrer destes processos de deformação, a sua fracção volúmica mantém-se 

inalterada, mas estes precipitados pode sofrer uma forte modificação por fragmentação. Os 

resultados das observações por SEM mostram com alguma consistência que os maiores 

buracos após os ATTMnLF e VTTMnLF são menores que aqueles que são observados nas 
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condições como recebida e somente sujeitas a tratamento térmico. 

 

5.3.2.2   Influência das Tensões Residuais 
 

O decréscimo das tensões residuais (oriundas das etapas de marforming) devido às 

sucessivas etapas de tratamento térmico (500ºC por 30 min – Fig. 4.46a) fez com que as 

temperaturas da transformação directa aumentassem e que as temperaturas da transformação 

inversa diminuíssem, com estabilização a partir do segundo tratamento térmico após a 

segunda etapa de marforming [100,101]. 

No que diz respeito ao nível de tensões residuais (oriunda da última etapa de 

marforming) após o tratamento térmico final, este decresceu com o aumento da temperatura 

de tratamento térmico. A temperatura do tratamento térmico final conduz à presença de 

fase-R (para temperaturas de tratamento abaixo de 500ºC – Fig. 4.47) ou à sua ausência (para 

temperaturas superiores a 500ºC, inclusive – Fig. 4.47). No que respeita às características 

mecânicas da fase B19’, constata-se que a sua dureza (HV média) diminui com o aumento da 

temperatura de tratamento, estabilizando para temperaturas acima de 500ºC – Fig. 4.52. Estes 

resultados são consistentes com os apresentados por E. Hornbogen [73]. 

 

5.3.2.3   Influência da Precipitação 
 

Devido às temperaturas baixas de tratamento térmico (máximo 600ºC) e tempo curto de 

permanência (30 min) no forno, as etapas de tratamento térmico após marforming não 

puderam causar efeitos significativos na precipitação/crescimento de Ti2Ni, em concordância 

com nossos resultados publicados [148,149]. Dessa forma os precipitados existentes na liga 

não são oriundos do processamento termomecânico com múltiplas etapas de marforming, mas 

sim do material como recebido e no caso do VTTMnLF do tratamento térmico prévio sob 

vácuo (800ºC por 300 min com velocidades de aquecimento e arrefecimento de 3ºC/min). 
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5.3.2.4   Influência da Variação Composicional 
 

Visto que a precipitação/crescimento de Ti2Ni, bem como do TiC eventualmente 

presente, não foi influenciada pelo processamento termomecânico com múltiplas etapas de 

marforming, não se verifica influência da variação composicional na vizinhança dos 

precipitados devido a este processamento. 

 

5.3.2.5   Influência da Textura Cristalográfica 
 

Com o aumento da temperatura de tratamento térmico (entre 400 e 600ºC), as amostras 

com múltiplas etapas de marforming (ATTMnLF e VTTMnLF) desenvolvem fortemente com 

o aumento da temperatura de tratamento térmico (entre 400 e 600ºC) a componente de textura 

central (110)[110]B2 e uma fraca componente secundária {001}<110>B2 (no VTTMnLF, 

explicita somente a 600ºC) que decresce com o aumento da temperatura de tratamento 

(Fig. 4.53, Fig. 4.54, Fig. 4.55 e Fig. 4.56). 

A textura cristalográfica de B2 desenvolvida pela amostra do ATTMnLF (Fig. 4.55a) é 

próxima da textura de Fibra-α I (<110>||DL – {001}<110>-{112}<110>-{111}<110>) e a do 

VTTMnLF (Fig. 4.55b) é próxima da textura de Fibra-α II (<110>||DL – 

{111}<110>-{110}<110>). Apesar desta diferença de texturas cristalográficas, a extensão 

associada ao patamar de reorientação das variantes de martensite em tracção segundo a DL à 

Tamb é a mesma para as amostras com tratamento térmico final a 500ºC. Ambas as amostras 

apresentam um patamar de tensão relativo à reorientação das variantes da martensite bem 

definido, com ~6,3% de extensão para a cHATTM4LF30TTA500 (Fig. 4.51a) e ~5,7% de 

extensão para a cHVTTM4LF30TTA500 (Fig. 4.51b) directamente relacionado com o EMF. 

Porém, a amostra cHVTTM4LF30TTA500 (Fig. 4.51b) apresenta uma maior extensão 

total até à ruptura, devido a possuir uma textura próxima da textura de Fibra-α II. 

 

5.3.3   Tratamentos Termomecânicos de Ausforming 
 

Neste item em particular, são discutidas em paralelo as influências dos parâmetros de 



Tratamentos Termomecânicos de Ligas do Sistema Ni-Ti. 
Caracterização Estrutural e Optimização das Propriedades Associadas ao Efeito de Memória de Forma. 
 

Capítulo 5 DISCUSSÃO 

Andersan dos Santos Paula – FCT/UNL – Lisboa (2006) 281

processamento, das tensões residuais, da precipitação, da variação composicional e das 

texturas cristalográficas resultantes dos tratamentos termomecânicos de ausforming na Liga H 

(rica em Ti) e Liga S (rica em Ni). 

 

5.3.3.1   Influência dos Parâmetros de Processamento 
 

Uma temperatura de laminagem a quente vizinha de 500ºC é ainda muito próxima da 

temperatura de início da recristalização (350ºC) das ligas de Ni-Ti com EMF e, 

conjugadamente com percentagens de deformação iguais ou superiores a 30% (redução da 

espessura) não irá promover uma completa recristalização da matriz austenítica. Dessa forma, 

a densidade de deslocações após o tratamento de ausforming é alta e promove a 

transformação B2→R antecedendo a transformação R→B19’ e/ou B2→B19’ (Liga H – 

Fig. 4.57 – e Liga S – Fig. 4.58) [73,83,85,98]. 

Como já foi salientado na discussão dos parâmetros de processamentos dos ATTMnLF 

e VTTMnLF, secção 5.3.2.1, os buracos dentro das cúpulas formadas nas superfícies de 

fractura após os ensaios de tracção para as amostras com tratamentos termomecânicos 

ATTM1LQ são associados à descoesão matriz/precipitados, podendo eventualmente alguns 

destes precipitados serem TiC. Os maiores buracos presentes após o ATTM1LQ para a Liga 

H são aparentemente do mesmo tamanho daqueles observados nas condições como recebida e 

somente sujeitas a tratamento térmico. Este comportamento deve estar associado à 

deformação final da amostra: 50% de redução da espessura a aproximadamente 500ºC para 

ATTM1LQ, comparativamente com 76% de redução da espessura à Tamb para ATTMnLF e 

VTTMnLF. 

 

5.3.3.2   Influência das Tensões Residuais 
 

Devido à alta densidade de deslocações as Liga H e S apresentam a formação de fase-R 

(Liga H – Fig. 4.57b – e Liga S – Fig. 4.58b) que antecede B2↔B19’, R→B19’ e R→B2. 

Além disso, ambas as ligas apresentam um decréscimo nas áreas dos picos endotérmicos e 

exotérmicos (Liga H – Fig. 4.57a – e Liga S – Fig. 4.58a) quando comparadas com as suas 
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respectivas condições como recebidas (Liga H – Fig. 4.2a – e Liga S – Fig. 4.8a) [73,98]. Tal 

comportamento é acompanhado de um decréscimo da dureza (HV média) de B19’ (Liga H – 

Fig. 4.61a) e B2 (Liga S – Fig. 4.61b) após o ausforming, ao contrário do que sucede no caso 

do marforming da Liga H (Fig. 4.39). 

 

5.3.3.3   Influência da Precipitação 
 

Os precipitados existentes na liga de Ni-Ti rica em Ti, Liga H, para esta condição, são 

provenientes do material como recebido, visto que o tempo de permanência no aquecimento a 

767ºC foi somente de 5 min, em concordância com nossos resultados publicados [148,149]. 

Para a liga de Ni-Ti rica em Ni, Liga S – Fig. 4.60a, este aquecimento foi suficiente para 

promover a total/parcial solubilização dos precipitados (Ni4Ti3) existentes no material como 

recebido [19,20]. 

Dessa forma, a precipitação não tem efeitos tão significativos a nível de tensões internas 

após recristalização parcial da matriz austenítica deformada durante o tratamento 

termomecânico de ausforming. 

 

5.3.3.4   Influência da Variação Composicional 
 

Tal como acontece para a precipitação, a variação composicional não tem efeitos tão 

significativos a nível de tensões internas após o tratamento termomecânico de ausforming. 

 

5.3.3.5   Influência da Textura Cristalográfica 
 

Apesar das Ligas H e S apresentarem diferentes componentes de textura em B2 no 

estado como recebido ((110)[110]B2 para a Liga H – Fig. 4.26b e {221}<110> B2 e 

{210}<110>B2 para Liga S – Fig. 4.62c) o processamento termomecânico de ausforming teve 

como resultado componentes de textura próximas para ambas as ligas, {111}<110>B2 

(Fig. 4.62b,d). O mesmo comportamento é observado na evolução da textura por DRX in-situ 

a alta temperatura (Fig. 4.45) devido a combinações prévias de laminagem a frio e tratamento 
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térmico, em concordância com nossos resultados publicados [148,149]. 

Devido às limitações experimentais, não foi possível obter figuras de pólos de B19’ para 

a Liga S. Dessa forma não é possível comparar a influência da textura cristalográfica entre as 

ligas no que respeita às propriedades mecânicas de B19’ e B2, mas, como possuem texturas 

de B2 tão próximas, poderá presumir-se que as ligas estudadas (Liga H e Liga S) apresentam 

propriedades mecânicas similares entre elas quando se encontram quer em domínio 

martensítico, quer em domínio austenítico. Dessa forma, ambas as ligas H e S apresentam um 

perda na definição do patamar de tensão devido à reorientação das variantes da martensite 

(Fig. 4.59b) e à transformação martensítica induzida por tensão (Fig. 4.60b), respectivamente, 

um aumento na extensão total e um decréscimo na tensão máxima (mais significativo para a 

Liga H). Observa-se também um decréscimo da dureza (HV média) de B19’ para a Liga H 

(Fig. 4.61a) e de B2 para a Liga S (Fig. 4.61b) [73,100,101].  
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5.4   ESTABILIDADE DAS CARACTERÍSTICAS DE 
TRANSFORMAÇÃO 

 

Nesta secção são discutidas as possíveis influências sobre a estabilidade das 

características das transformações directa e inversa (temperaturas, sequências e histerese de 

transformação), com base nos resultados apresentadas no Capitulo 4 (Resultados) e na 

Tab. 5.1 que sumariam os andamentos do primeiro, quinto e décimo ciclos térmicos de DSC 

e/ou RE em paralelo com as análises de DT para os arames da Liga M. 

 

Tab. 5.1 – Estabilidade das sequências de transformação de fase das diferentes condições da 
chapa da Liga H 

Transformação (Ciclos) 
Inversa Directa 

 
Condição processamento 

Primeiro Quinto Décimo Primeiro Quinto Décimo 
cHCR * * * * * * 
aHCR X X X XX XX XX 
cHTTAiTm500C030mtAg X * * X X * 
cHTTV3Cm800C300m3Cm * * * X * * 
cHATTM4LF30TTA400 X X X XX XX XX 
cHVTTM4LF30TTA400 X X X XX XX XX 
cHATTM4LF30TTA450 X X X * * * 
cHVTTM4LF30TTA450 X X X * * * 
cHATTM4LF30TTA500 X X * * * * 
cHVTTM4LF30TTA500 X X * * * * 
cHATTM4LF30TTA600 X X * X X * 
cHVTTM4LF30TTA600 X X * X * * 
X: uma etapa (B2→B19’) / XX: duas etapas (B2→R→B19’) / *: múltiplas etapas (B2→R; B2→B19’; R→B19’) 

 

5.4.1   Influência dos Parâmetros de Processamento 
 

A conjugação de uma quantidade elevada de deformação a frio na martensite e 

tratamentos térmicos a baixa temperatura (400ºC) e tempos curtos de manutenção (30 min) 

promove uma quantidade significativa de transformação B2→R antecedendo a transformação 

R→B19’ e/ou B2→B19’. A sequência das transformações directa e inversa e as suas 

respectivas temperaturas de transformação é razoavelmente estável quando o material é 

submetido a repetidos ciclos térmicos no intervalo de temperatura entre uma temperatura 

abaixo de Mf e outra acima de Af (Fig. 4.63 e Fig. 4.66) [72]. Isto deve-se ao facto do material 
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já conter uma densidade elevada de deslocações e estas na sua maioria estarem bloqueadas, 

não sendo possível aumentar a sua densidade durante o ciclo térmico. 

O mesmo não ocorre com o aumento da temperatura de tratamentos térmico (450 a 

600ºC), como mostram as análise de DSC (Fig. 4.64a, Fig. 4.68 e Fig. 4.71) e RE (Fig. 4.65a, 

Fig. 4.69 e Fig. 4.72), pois o factor temperatura irá promover a aniquilação de uma parte das 

deslocações e as restantes poderão ser multiplicadas durante o ciclo térmico [115,116]. 

Porém, para temperaturas de tratamento térmico muito altas e tempos longos de permanência 

à temperatura de tratamento, no caso da amostra cHTTV3Cm800C300m3Cm, o nível de 

tensões residuais e de densidade de deslocações é tão baixo que a modificação da sequência 

das transformações não é tão notória para uma série de dez ciclos térmicos, como mostram as 

análise de DSC (Fig. 4.64b) e RE (Fig. 4.64b) [116]. 

 

5.4.2   Influência das Tensões Residuais 
 

Um alto grau de deformação a frio aumenta a densidade de deslocações. Isto irá causar 

um aumento nas tensões internas no material que, dessa forma, irá promover a transformação 

B2→R antecedendo a transformação R→B19’ e/ou B2→B19’ [72,115]. Isto é claramente 

mostrado pelo andamento das amostras como recebida e com tratamento térmico a 400ºC 

(Fig. 4.66) e 450ºC (Fig. 4.68a,b) após deformação a frio (30% de redução da espessura). 

Dependendo do nível de tensões residuais e da sua distribuição na matriz, no decorrer 

dos ciclos térmicos, o tipo de transformação directa (em duas ou múltiplas etapas) poderá 

estabilizar num número de ciclos térmicos que depende não só da temperatura de tratamento 

final (400, 450, 500 e 600ºC), mas também mesmo da temperatura de tratamento térmico 

prévio (500 e 800ºC). Quanto maior for a temperatura de tratamento térmico (quer do prévio, 

quer do final), tanto maior será o número de ciclos necessários até à estabilização do número 

de etapas de transformação. Para as amostras sujeitas ao tratamento térmico final abaixo de 

500ºC, surge sempre a fase-R (durante a transformação directa – Fig. 4.66 e Fig. 4.68a,b); 

após ciclagem térmica este carácter de transformação mantém-se, havendo unicamente a 

registar um gradual desvio das temperaturas de transformação de B19’ para mais baixas 

temperaturas, traduzindo-se por um afastamento mais notório das gamas de transformação; ou 

seja, torna-se mais evidente o carácter de transformação em duas etapas. Para as amostras 
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sujeitas a tratamento térmico final acima de 500ºC (inclusive), não existe evidência 

experimental da presença de fase-R. Após ciclagem térmica, durante a transformação directa a 

fase-R começa a aparecer ao fim de um número reduzido de ciclos (entre o 5º e o 9º ciclo, 

DSC – Fig. 4.68c,d e Fig. 4.71 – e RE – Fig. 4.69c,d e Fig. 4.72), evidenciando o carácter da 

transformação em múltiplas etapas. No caso da liga sujeita a tratamento térmico final acima 

de 500ºC (inclusive), constata-se uma pequena diferença de comportamento, consoante a 

temperatura de tratamento térmico prévio foi de 500 ou 800ºC: o número de ciclos até ao 

início da detecção evidente de fase-R na transformação directa é ligeiramente maior para uma 

temperatura de tratamento térmico prévio de 800ºC (9º ciclo, DSC – Fig. 4.68d e Fig. 4.71b – 

e RE – Fig. 4.69d e Fig. 4.72b) comparativamente com a situação de 500ºC (entre o 5º e o 9º 

ciclo, DSC – Fig. 4.68c e Fig. 4.71a – e RE – Fig. 4.69c e Fig. 4.72a). Esta tendência é 

também registada por outros autores para o caso de ligas de Ni-Ti equiatómicas ou 

ligeiramente ricas em Ni [72,115]. 

 

5.4.3   Influência da Precipitação 
 

Os precipitados de Ti2Ni, por se encontrarem possivelmente nos LG, causam distorções 

à sua volta, que irão promover campos de tensões, que por sua vez poderão promover a 

transformação B2→R antecedendo a transformação R→B19’ e/ou B2→B19’ (em 

temperatura de início da transformação) [108]. Mas, num contexto global, os precipitados de 

Ti2Ni não terão efeito significativo sobre as sequências das transformações directa e inversa 

em duas ou múltiplas etapas. 

Além disso, os precipitados podem ser fontes de deslocações, além de promoverem o 

ancoramento [13] de muitas delas geradas durante os ciclos térmicos. Mas como mostra a 

evolução da amostra cHTTV3Cm800C300m3Cm (DSC – Fig. 4.64b – e RE – Fig. 4.65b) não 

são tão eficazes no sentido de causar alterações nas características de transformação quando 

se compara as amostras sujeitas a tratamento termomecânico de alta temperatura com as que 

são sujeitas a deformação a frio. 
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5.4.4   Influência da Variação Composicional 
 

Devido à presença de precipitados Ti2Ni, existe uma variação composicional na matriz 

(empobrecimento em Ti da matriz envolvente [106,108]), o que fará com que certas regiões 

tenham as suas temperaturas de transformação ligeiramente diminuídas para a liga rica em Ti, 

Liga H. Apesar dos precipitados de Ti2Ni causarem gradiente composicional, não terão efeito 

significativo sobre as sequências das transformação directa e inversa em duas ou múltiplas 

etapas, pois provavelmente estão localizados nos LG [13]. 

 

5.4.5   Influência da Textura Cristalográfica 
 

Com base nos resultados observados, a textura cristalográfica não tem influência sobre a 

estabilidade das temperaturas de transformação com os ciclos térmicos. Como já foi dito, o 

aumento da densidade de deslocações e, por consequência, o aumento das tensões residuais é 

o factor marcante nas mudanças ocorridas nas temperaturas das transformações directa e 

inversa. Neste caso, a textura cristalográfica pode ser modificada devido à mudança da 

sequência das transformações de uma etapa para duas ou múltiplas: as componentes de textura 

de B19’ serão diferentes consoante a sequência de transformação em causa (B2→B19’ ou 

B2→R→B19’) [134]. 
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Capítulo 6    CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 
 
 
 
 

6.1   CONCLUSÕES 
 

Como o material objecto principal de estudo é uma chapa da liga de Ni-Ti rica em Ti, 

Liga H, todas as conclusões são focadas nas mudanças de comportamento associadas à 

mesma, devido aos diferentes tratamentos térmicos e termomecânicos utilizados na condição 

como recebida. 

As conclusões são apresentadas de forma estruturada em secções que fazem referências 

aos factores associados aos processamentos térmicos e/ou mecânicos responsáveis pelas 

mudanças: 

− nas fases e precipitados presentes; 

− nas características associadas à TD e à TI e à textura de B19’ e B2 da liga, devido 

aos diferentes tratamentos térmicos utilizados; 

− nas características estruturais, mecânicas, da TD e da TI e à textura de B19’ e B2, 

devido à deformação recuperável e permanente, fenómenos de recuperação e 

recristalização (após deformação permanente) oriundos dos diferentes tratamentos 

termomecânicos de marforming e ausforming utilizados; 

− nas transformações de fases associadas às sequências da TD e da TI, além das 

capacidades e limitações de detecção dessas transformações pelas técnicas 

utilizadas; 

− nas gamas de temperatura de transformação (início, fim e histerese de 

transformação); 

− na estabilidade das características de transformação com ciclos térmicos, tais como 

alterações nas sequências, temperaturas e histerese de transformação da TD e da TI. 
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6.1.1   Fases e Precipitados Presentes 
 

A liga de Ni-Ti rica em Ti, Liga H, apresenta como fase de baixa temperatura a 

martensite – B19’ (monoclínica), como fase de alta temperatura a austenite – B2 (cúbica do 

tipo CsCl), e para alguns casos como fase de temperatura intermédia a fase-R – R (estrutura 

trigonal com distorção romboédrica no ângulo α). 

Além disso, a condição como recebida apresenta o precipitado rico em Ti, Ti2Ni, e, 

eventualmente, o precipitado, TiC, proveniente do processo de fusão da liga. Sendo 

impossível eliminar o precipitado TiC após a solidificação da liga, este estará sempre 

associado a um teor de C dissolvido na matriz de NiTi das ligas de Ni-Ti com contaminação 

por carbono. 

Independente da temperatura de tratamento térmico dentro do campo “solidus”, é 

impossível solubilizar o Ti2Ni na matriz de NiTi da Liga H após ter precipitado, devido à 

composição química da liga. 

A presença da fase-R está condicionada à TD e/ou à TI em duas (B2↔R↔B19’) ou 

múltiplas (B2↔R; B2↔B19’; R↔B19’) etapas. A fase-R só está presente acima da Tamb em 

quantidade apreciável quando o nível de tensões internas é suficientemente elevado, devido 

(i) ao aumento da densidade de deslocações pela deformação permanente (no campo 

martensítico ou austenítico), (ii) à baixa temperatura de tratamento térmico (<500ºC), e/ou 

(iii) ao aumento da densidade de deslocações com o número de ciclos térmicos entre uma 

temperatura abaixo de Mf e outra acima de Af. Exceptuando essas condições a fase-R estará 

presente em quantidade pouco significativa, devido à transformação heterogénea em 

diminutas regiões da matriz de NiTi da Liga H devido à alta densidade local de deslocações, 

sendo somente detectável por DT. 

 

6.1.2   Tratamentos Térmicos 
 

Os tratamentos térmicos utilizados causaram grandes mudanças em várias 

características da Liga H. As mudanças causadas pelos tratamentos térmicos abaixo de 450ºC 

foram constatadas pela variação das gamas de temperatura de transformação, histerese de 

transformação e textura cristalográfica de B19’ e B2. Com o aumento da temperatura de 
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tratamento térmico para 500ºC (ou superior) e tempos curtos de manutenção as mudanças 

passam a abranger as sequências de transformação, as propriedades mecânicas (dureza HV e 

comportamento a tracção à Tamb) e as características de transformação de fase, para além das 

mudanças já observadas para os tratamentos a 450ºC. Por outro lado, tratamentos térmicos a 

temperaturas elevadas (800ºC) e tempos longos de manutenção (300 min) apresentam, para 

além das mudanças citadas acima, o crescimento do precipitado do Ti2Ni. O crescimento do 

precipitado de Ti2Ni é evidenciado por DRX in-situ a alta temperatura acima de 600ºC com 

longos tempos de manutenção. 

Os factores que influenciaram as mudanças nas transformações de fases, gamas de 

temperaturas de transformação e estabilidade das características da transformação de fase são 

enumerados detalhadamente nas secção 6.1.4, 6.1.5 e 6.1.6, respectivamente, deste capítulo de 

Conclusões. Quanto aos factores que originaram mudanças na textura cristalográfica de B19’ 

e B2 e no comportamento mecânico (por microdureza Vickers e tracção à Tamb) são 

enumeradas a seguir. 

A liga de Ni-Ti rica em Ti, Liga H, na condição como recebida, tem as suas 

componentes de textura fortemente associadas a (110)[110]B2 e variantes 1:(11 1 )[2 1 1]B19’ e 

4:(11 1 )[ 2 1 1 ]B19’, com DL em <110>B2. 

Os tratamentos térmicos até 500ºC (cHTTAiTm500C030mintAg e DRX in-situ) 

promovem o aparecimento de componentes de textura associadas a {111}<110>B2 e variantes 

3:(120)[ 2 11]B19’ e 5:(120)[00 2 ]B19’, juntamente com (110)[110]B2 e variantes 

1:(11 1 )[2 1 1]B19’ e 4:(11 1 )[ 2 1 1 ]B19’, com DL <110>B2. Por outro lado, tratamentos a 800ºC 

com tempos longos de manutenção (cHTTV3Cm800C300m3Cm) promovem a formação de 

componentes de textura associadas somente a {111}<110>B2 e variantes 3:(120)[ 2 11]B19’ e 

5:(120)[00 2 ]B19’, com DL em <110>B2. 

Além das mudanças claramente visíveis nas componentes de textura de B19’ e B2, são 

notárias as mudanças nas propriedades mecânicas associadas ao aumento da temperatura de 

tratamento térmico e desenvolvimento de componentes de textura relacionadas com 

{111}<110>B2 traduzidas por: 

− um decréscimo na dureza (HV média); 

− um aumento na energia de dissipação e recuperação durante a indentação no ensaio 

de ultra-microdureza Vickers devido à menor resistência à penetração; 
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− um aumento da tensão crítica do patamar de tensão associado à reorientação das 

variantes de B19’; constata-se também um aumento da extensão associada ao 

mesmo patamar; 

− um aumento da ductilidade devido a uma maior extensão antes da ruptura por 

tracção. 

A presença e aumento da fracção volúmica de Ti2Ni e a eventual presença de TiC 

(oriundo do processo de fusão da liga, mantendo-se a fracção presente inalterável pelos 

tratamentos térmicos) não causaram influência prejudicial ao comportamento em tracção da 

Liga H. Tal fica a dever-se ao facto de o patamar de tensão e a ductilidade da Liga H 

aumentarem com o aumento da temperatura de tratamento térmico, em paralelo com um 

aumento na fracção de Ti2Ni; em contrapartida, a fracção volúmica / distribuição do TiC 

eventualmente existente não deverá ser afectada. 

 

6.1.3   Tratamentos Termomecânicos 
 

Os tratamentos termomecânicos de marforming e ausforming utilizados causaram 

grandes mudanças na Liga H, sendo estas mais significativas do que as causadas somente 

pelos tratamentos térmicos. 

Visto que estas mudanças estão associadas às variáveis termomecânicas tensão, 

deformação e temperatura, os factores responsáveis pela mudanças nas características da Liga 

H são enumeradas nas três subsecções a seguir pela: (i) 6.1.3.1 “Deformação Recuperável e 

Permanente”, (ii) 6.1.3.2 “Recuperação”, e (iii) 6.1.3.3 “Recristalização”. Estes factores 

fazem referências à existência ou não do EMF, à textura cristalográfica de B19’ e/ou B2 e ao 

comportamento mecânico (por microdureza Vickers e/ou tracção à Tamb). 

De forma similar aos tratamentos térmicos, os factores responsáveis pelas mudanças nas 

transformações de fases, gamas de temperatura de transformação e estabilidade das 

características da transformação de fase, devidas aos diferentes tratamentos termomecânicos, 

são enumerados nas secção 6.1.4, 6.1.5 e 6.1.6, respectivamente, neste capítulo de 

Conclusões. 
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6.1.3.1   Deformação Recuperável e Permanente 
 

A liga de Ni-Ti rica em Ti, Liga H, após ser deformada no campo martensítico 

apresenta recuperação total da deformação e das propriedades associadas ao EMF até 6% de 

redução da espessura na laminagem a frio (cHATTM1LF02 a cHATTM1LF06), recuperação 

parcial até próximo de 10% (cHATTM1LF08, cHATTM1LF10 e 

aMTTAiTm550C060mtAgTR022) e perda total acima de 10% (cHATTM1LF20 a 

cHATTM1LF40, e aMTTAiTm550C060mtAgTR092). Estes efeitos foram também 

observados nas análise de DSC (decréscimo da área e aumento das temperaturas 

correspondentes aos picos endotérmicos e exotérmicos) e DT (amplitude dimensional e 

intervalo de temperatura da contracção não recuperável registada durante o aquecimento). 

As modificações nas intensidades relativas dos picos de DRX de B19’ (35 < 2θ < 50º) 

com a deformação traduzida pelo aumento da redução da espessura na laminagem a frio 

trazem mudanças para a textura de B19’. Estas mudanças, induzidas por esforços 

principalmente de compressão durante a laminagem a frio, maximizam a selecção das 

variantes associadas aos planos {120}B19’. 

A evolução das componentes de textura de B19’ na estrutura martensítica deformada, 

para a Liga H, é fortemente dependente do grau de deformação (na laminagem a frio), onde: 

− até 2% estão presentes as variantes 1:(11 1 )[2 1 1]B19’ e 4:(11 1 )[ 2 1 1 ]B19’ 

correspondentes a {110}<110>B2 e as variantes 3:(120)[ 2 11]B19’ e 5:(120)[00 2 ]B19’ 

correspondentes a {111}<110>B2. 

− entre 4 e 30% estão presentes as variantes 3:(120)[ 2 11]B19’ e 5:(120)[00 2 ]B19’ 

correspondentes a {111}<110>B2. 

− a 40% estão presentes as variantes 2:(10 2 )[211]B19’, 4:(10 2 )[ 2 1 1 ]B19’ e 

6:(10 2 )[0 2 0]B19’ correspondentes a {111}<110>B2 e as variantes 1:(11 1 )[2 1 1]B19’ 

e 4:(11 1 )[ 2 1 1 ]B19’ correspondentes a {110}<110>B2. 

Além das mudanças nas componentes de textura de B19’, são notórias as mudanças nas 

propriedades mecânicas pelo aumento gradual na dureza (HV média) com o aumento do grau 

de deformação, devido à maior resistência à penetração associada ao desenvolvimento de 

variantes dos planos {120} e direcções [002] e [211] correspondentes a {111}<110>B2. 
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6.1.3.2   Recuperação 
 

Com a perda total do EMF pela redução da espessura na laminagem a frio (20 a 40%) a 

liga de Ni-Ti rica em Ti, Liga H, apresenta evidências de recuperação entre 110 e 200ºC 

(cHATTM1LF40 e aMTTAiTm550C060mtAgTR092) pelo pico exotérmico durante o 

aquecimento em DSC e aparecimento do pico (110)B2 entre os picos parcialmente sobrepostos 

de B19’ durante a DRX in-situ. Como também, apresenta outra evidência de recuperação da 

estrutura deformada em torno dos 200ºC, pelo significativo decréscimo na microdeformação 

associada ao pico (110)B2 durante o recozimento. 

O alívio de tensões (baixos graus de deformação da martensite – cHCR) não promove 

mudanças nas componentes de textura de B19’ e B2, Liga H, somente aumenta a intensidade 

das componentes principais. O fenómeno de recuperação (até 10% de deformação – 

cHATTM1LF10) promove mudanças nas componentes de textura da Liga H, fazendo surgir 

uma componente secundária associada a {111}<110>B2 e às variantes 2:(10 2 )[211]B19’, 

4:(10 2 )[ 2 1 1 ]B19’ e 6:(10 2 )[0 2 0]B19’, juntamente com a componente principal com 

{110}<110>B2 e variantes 1:(11 1 )[2 1 1]B19’ e 4:(11 1 )[ 2 1 1 ]B19’, com DL em <332>. 

 

6.1.3.3   Recristalização 
 

O pico de recristalização, por DSC, após severa deformação a frio (40% de redução da 

espessura) no campo martensítico da liga de Ni-Ti rica em Ti, Liga H, apresenta-se próximo 

de 350ºC. As significativas mudanças no CDS, do pico (110)B2, acima dos 300ºC reforçam a 

evidencia que o início da recristalização das ligas de Ni-Ti com EMF ocorrem próximo aos 

350ºC.  

Para a completa recristalização da estrutura e eliminação da formação prévia de fase-R 

na TD e na TI da liga de Ni-Ti rica em Ti, é necessário atingir temperaturas de 500ºC. A 

estabilização dos valores da microdeformação associada ao pico (110)B2 acima dos 450ºC 

reafirma que a recristalização destas ligas está completa a 500ºC. 

Os tratamentos termomecânicos com etapas de marforming (30% de redução na 

laminagem a frio) e tratamento térmico subsequente promovem a evolução no processo de 

recristalização de componentes de textura próximas de {111}<110>B2 (ou {001}<110>B2) 
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para {110}<110>B2, onde: 

− ATTMnLF após o tratamento térmico final entre 400 e 600ºC desenvolve 

componentes de textura secundárias associadas a {001}<110>B2 e as variantes 

2:(10 2 )[211]B19’, 4:(10 2 )[ 2 1 1 ]B19’ e 6:(10 2 )[0 2 0]B19’, correspondentes a 

{111}<110>B2, juntamente com (110)[110]B2 e variantes 1:(11 1 )[2 1 1]B19’ e 

4:(11 1 )[ 2 1 1 ]B19’, correspondentes a {110}<110>B2, de maior importância. 

− VTTMnLF após o tratamento térmico final abaixo de 500ºC (inclusive) desenvolve 

componentes de textura secundárias associadas a {111}<110>B2 e as variantes 

2:(10 2 )[211]B19’, 4:(10 2 )[ 2 1 1 ]B19’ e 6:(10 2 )[0 2 0]B19’, correspondentes a 

{111}<110>B2, juntamente com (110)[110]B2 e variantes 1:(11 1 )[2 1 1]B19’ e 

4:(11 1 )[ 2 1 1 ]B19’, correspondentes a {110}<110>B2, de maior importância.  

− VTTMnLF após o tratamento térmico final a 600ºC desenvolve componentes de 

textura secundárias associadas a {001}<110>B2 e as variantes 2:(10 2 )[211]B19’, 

4:(10 2 )[ 2 1 1 ]B19’ e 6:(10 2 )[0 2 0]B19’, correspondentes a {111}<110>B2, juntamente 

com (110)[110]B2 e variantes 1:(11 1 )[2 1 1]B19’ e 4:(11 1 )[ 2 1 1 ]B19’, 

correspondentes a {110}<110>B2, de maior importância. 

− A importância relativa das componentes de textura secundárias presentes nos 

ATTMnLF e VTTMnLF diminui com o aumento da temperatura de tratamento 

térmico final. 

O tratamento termomecânico de ausforming (ATTM1LQ) promove o desenvolvimento 

da componente de textura associada a {111}<110>B2, por estar parcialmente recristalizada. 

Dessa forma, a textura de Fibra-α II (<110>||DL, {110}<110>B2 e {111}<110>B2) é 

encontrada nas amostras como recebida e com tratamento térmico até 500ºC, enquanto nos 

tratamentos termomecânicos (ATTMnLF e VTTMnLF) com etapas de marforming e 

tratamento térmico (400 a 600ºC) subsequente soma-se a componente {001}<110>B2 da 

textura de Fibra-α I. 

O crescimento anómalo dos grãos, detectado para os tratamentos térmicos a mais 

elevada temperatura (cHTTV3Cm800C300m3Cm e DRX in-situ até 800ºC), promove o 

desenvolvimento das componentes {111}<110>B2. Estas mesmas componentes foram também 

observadas nas ligas de Ni-Ti ricas em Ni, Liga S, e Ti, Liga H, após ausforming a 500ºC. 

Ao longo das sucessivas etapas de tratamento térmico nos ATTMnLF e VTTMnLF são 
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também notórias as mudanças nas propriedades mecânicas evidenciadas pelo decréscimo 

gradual na dureza (HV média) com as etapas de tratamento térmico – com uma tendência para 

estabilização a partir da terceira etapa. Além disso, tal como o ATTM1LF, os ATTMnLF e 

VTTMnLF apresentam um decréscimo gradual na dureza (HV média) com o aumento da 

temperatura de tratamento térmico. Este comportamento da dureza (HV média) é devido à 

menor resistência à penetração associada ao desenvolvimento de componentes de textura 

correspondentes a {110}<110>B2 e ao decréscimo do nível de tensões internas com o aumento 

da temperatura de tratamento térmico. 

O ATTM1LQ apresenta comportamento semelhante de decréscimo na dureza (HV 

média) em relação à condição como recebida, devido ao desenvolvimento de componentes de 

texturas de B19’ correspondentes a {110}<110>B2 em conjunto com ao decréscimo do nível 

de tensões internas pela parcial recristalização durante o processo de ausforming. 

A Liga H após os ATTMnLF, VTTMnLF e ATTM1LQ apresenta aumento na 

ductilidade por tracção, devido ao desenvolvimento de componentes de texturas de B19’ 

correspondentes a {110}<110>B2 em conjunto com ao decréscimo do nível de tensões 

internas. O aumento na ductilidade é mais notório no VTTMnLF como também é no seu 

tratamento térmico prévio (cHTTV3Cm800C300m3Cm) do que no ATTMnLF, 

possivelmente devido ao menor nível de tensões internas. Por outro lado, há um aumento na 

extensão e definição do patamar de reorientação das variantes de B19’ somente nos 

ATTMnLF e VTTMnLF com temperatura final de tratamento térmico de 500ºC, devido à 

completa recristalização da Liga H.  

A presença de precipitados (Ti2Ni e/ou TiC) não degrada as propriedades mecânicas da 

liga, tendo em conta o seu aumento da ductilidade com os tratamentos termomecânicos. 

Ocorre uma aparente mudança na forma dos precipitados, se se tiver em conta a forma e 

tamanho dos maiores buracos no interior das cúpulas presentes nas superfícies de fractura 

após ensaio de tracção para as amostras sujeitas a tratamento termomecânico ATTMnLF e 

VTTMnLF. Este decréscimo no tamanho dos maiores buracos não é tão evidente para as 

amostras após o ausforming (ATTM1LQ), visto que a deformação total é menor que a 

imposta no marforming (ATTMnLF e VTTMnLF); além disso, tenha-se em consideração que 

a temperatura de deformação no ausforming é de aproximadamente 500ºC, enquanto o 

marforming foi efectuado à temperatura ambiente. Na Liga S os buracos presentes na 
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superfície de fractura são, logo à partida (na condição como recebida) muito menores do que 

para a Liga H. Após o tratamento termomecânico de ausforming, ATTM1LQ, os buracos 

presentes na superfície de fractura da liga S não apresentam uma alteração significativa da sua 

dimensão, comparativamente com a condição como recebida. 

 

6.1.4   Transformações de Fases 
 

A liga de Ni-Ti rica em Ti, Liga H, apresenta uma sensibilidade à mudança das 

sequências da TD e da TI devido aos tratamentos térmicos e termomecânicos utilizados. Além 

disso, ciclos térmicos no intervalo das temperaturas de TD e TI provocam mudanças nas 

sequências e nas gamas de temperaturas de transformação. Os factores que afectam as 

mudanças com ciclos térmicos são enumerados na secção 6.1.6 (Estabilidade das 

Características de Transformação) deste capítulo de Conclusões. 

A Tab. 6.1 lista as condições de processamento térmico e termomecânico para as quais 

se obteve TD e TI em uma etapa, duas ou múltiplas para chapa da liga de Ni-Ti rica em Ti, 

Liga H, com base nos comportamentos observados durante as análises de DSC e RE. A 

Tab. 6.2 apresenta a capacidade de detecção das transformações pelas técnicas de DSC, RE, 

DT e DRX com um único ciclo térmico sem aplicação de tensão. 

Os tratamentos térmicos com temperatura máxima de 450ºC não causam modificações 

nas transformações directa (duas etapas – B2→R→B19’) e inversa (múltiplas etapas – 

B19’→R; B19’→B2; R→B2) comparativamente com a condição como recebida da chapa. 

Temperaturas de tratamentos térmicos acima de 500ºC e tempos curtos de permanência no 

forno modificam as sequências da TD e da TI para uma etapa (B2↔ B19’). Por outro lado, os 

tratamentos térmicos a temperaturas elevadas (800ºC) e longos tempos de manutenção no 

forno (cHTTV3Cm800C300m3Cm) induzem a TD e a TI em múltiplas etapas (B2↔R; 

B2↔B19’; R↔B19’); as etapas de transformação B2↔R e R↔B19’ não são detectáveis por 

DSC e RE, sendo somente detectadas por DT. 
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Tab. 6.1 – Tipo de sequência de transformação de fase das diferentes condições da chapa da 
Liga H. 

Transformação  
Condição processamento Directa Inversa 

cHCR * * 
cHTTAiTm200C030mtAg a cHTTAiTm450C030mtAg * * 
cHTTAiTm500C030mtAg X X 
cHTTAiTm550C030mtAg a cHTTAiTm950C030mtAg X X 
cHTTV3Cm600C300m3Cm X X 
cHTTV3Cm800C300m3Cm * * 
cHATTM1LF20a40TTA400, cHATTM4LF30TTA400 e 
cHVTTM4LF30TTA400 

X XX 

cHATTM1LF10TTA450, cHATTM1LF10a40TTA450, 
cHATTM4LF30TTA450 e cHVTTM4LF30TTA450 

X * 

cHATTM1LF10a40TTA500, cHATTM4LF30TTA500 e 
cHVTTM4LF30TTA500 

X X 

cHATTM1LF10a40TTA600a800, cHATTM4LF30TTA600 e 
cHVTTM4LF30TTA600 

X X 

cHATTM1LQ500C50pct * * 
X: uma etapa (B2↔B19’); XX: duas etapas (B2↔R↔B19’); *: múltiplas etapas (B2↔R; B2↔B19’; R↔B19’) 

 

Tratamentos termomecânicos com alto grau de deformação (30%) no estado 

martensítico seguidos de temperaturas baixas de tratamento térmico (400ºC) induzem a TD 

em duas etapas (B2→R→B19’) e a TI em uma etapa (B19’→B2). O tratamento térmico a 

450ºC induz a TD em múltiplas etapas (B2→R; B2→B19’; R→B19’) e a TI em uma etapa 

(B19’→B2). No caso da temperatura final de tratamento térmico ser acima de 500ºC e para 

tempo curto de permanência no forno (30 min), a TD e a TI ocorrem em uma etapa 

(B19’↔B2). 

O ausforming a aproximadamente 500ºC e com 30% de redução induz a TD e a TI em 

múltiplas etapas (B2↔R; B2↔B19’; R↔B19’). 

As diferentes etapas das transformações directa (B2→R; B2→B19’; R→B19’) e inversa 

(B19’→R; B19’→B2; R→B2) são facilmente detectadas e caracterizadas pelo uso conjunto 

de diferentes técnicas, como DSC, RE, DT e DRX. Porém, nos casos em que existe um alto 

grau de sobreposição das gamas de temperaturas de transformação torna-se muito difícil a sua 

detecção, nomeadamente para: 

− B19’→R e B19’→B2 no aquecimento (somente possível por DT) 

− B19’→B2 e R→B2 no aquecimento (somente possível por DT) 

− B2→B19’ e R→B19’ no arrefecimento (somente possível por DRX) 
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Tab. 6.2 – Mudança de comportamento e capacidades de detecção nas transformações de 
fases nas ligas de Ni-Ti rica em Ti com EMF por DSC, RE, DT e DRX. 

Mudança de Comportamento / Capacidade de Detecção  
 
 

Técnica  
(Quantidade Física / 

Capacidade de Detecção) 
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Fluxo de Calor ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ DSC 
Capacidade * ** * * ** * * x x o * * * 
Resistividade Eléctrica ↑ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑↓ ↓↓ ↑↑ ↑↓ ↓ ↓ ↓ RE 
Capacidade ** * * x * ** * x x o * - - 
Variação Linear ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ ↑ ↓↑ ↑↑ ↓↓ ↓↑ ↓ ↓ ↓ DT  
Capacidade ** * x * * ** * * * * ** ** ** 

DRX Capacidade * ** * x ** x x * x x ** ** ** 
↑: aumento/exotérmico; ↓: decréscimo/endotérmico; o: baixa; *: boa; **: muito boa; x: insuficiente; -: não 

observado. 
 

O alívio de tensões caracterizado pelo decréscimo das temperaturas de TI é claramente 

detectado pela técnicas de DT (contracção não recuperável no aquecimento) e DRX (mudança 

de posição e intensidade relativa dos picos de difracção de B19’). Por outro lado, outras 

técnicas evidenciam o alívio de tensões durante o aquecimento no primeiro ciclo térmico em 

comparação com o segundo ciclo, quando o nível de tensões internas for suficientemente alto 

(por exemplo, acima de 4% de deformação permanente durante a laminagem a frio – 

cHATTM1LF04 a cHATTM1LF06), tais como a: (i) DSC pela transformação inversa no 

primeiro ciclo a uma temperatura mais alta do que no segundo, e (ii) RE pela detecção da 

transformação B19’→R→B2 no primeiro ciclo em um intervalo de temperatura superior ao 

da detecção da transformação B19’→B2 no segundo ciclo. 

O fenómeno de recuperação associado à deformação da martensite (aumento da 

densidade de deslocações – cHATTM1LF10 e aMTTAiTm550C060mtAgTR022) é 

claramente detectado durante o aquecimento no primeiro ciclo térmico (em comparação com 

o segundo ciclo) pelas técnicas de DSC (temperaturas mais altas de TI), DT (grande 

contracção não recuperável a mais alta temperatura) e DRX (detecção dos picos de difracção 

de B19’ até mais altas temperaturas). 

Quanto à recristalização, esta é claramente detectada durante o aquecimento pelas 

técnicas de DT (contracção de grande amplitude até próximo 350ºC) e DRX (picos de 
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difracção de B19’ parcialmente sobrepostos desde a Tamb até 190ºC com início da detecção de 

B2 e completo consumo de B19’ pela formação de B2 próximo 350ºC). A técnica de DSC só 

permite detectar a recristalização para altos graus de deformação da martensite (por exemplo, 

40% de deformação permanente durante a laminagem a frio – cHATTM1LF10 e 

aMTTAiTm550C060mtAgTR092). 

Não só as sequências da TD e da TI são sensíveis a mudanças devidas aos tratamento 

térmico e termomecânicos utilizados, como também as gamas de temperaturas de TD e TI são 

influenciadas por estas variáveis de processamento. Os factores que afectam as mudanças nas 

gamas de temperatura de transformação são enumerados na secção a seguir. 

 

6.1.5   Gamas de Temperaturas de Transformação 
 

As gamas de temperaturas da TD e da TI para a liga de Ni-Ti rica em Ti (Liga H) 

mudaram significativamente com os tratamentos térmicos e termomecânicos efectuados, 

quando comparadas com as correspondentes temperaturas do material na condição como 

recebida. As temperaturas da formação de B19’ (Ms e Mf) e de B2 (As e Af) decrescem 

quando há formação de fase-R, e aumentam na ausência de fase-R. A Tab. 6.3 sumaria as 

modificações nas temperaturas de TD e TI bem como a histerese de transformação obtidas 

com os principais tratamentos térmicos e termomecânicos adoptados neste trabalho. 

 

Tab. 6.3 – Sumário das temperaturas de transformação e histerese de transformação. 
Temperaturas de Transformação (ºC) 

Directa Inversa 
Histerese de  

Transformação (ºC) 
 

Amostras 
Rs Rf Ms Mf As Af As-Rs Af-Rf As-Ms Af-Mf

cHCR (base de comparação) 64,9 44,3 58,7 13,5 66,8 106,6 +1,9 +62,3 +8,1 +93,1
cHTTAiTm500C030mtAg - - 60,6 39,2 94,0 135,5 - - +33,4 +96,3
cHTTV3Cm800C300m3Cm 83,4 * * 52,5 80,0 117,3 -3,3 * * +64,8
cHATTM4LF30TTA400 65,8 53,9 47,9 25,1 66,7 87,7 +0,8 +33,8 +18,7 +62,7
cHVTTM4LF30TTA400 65,2 52,4 45,9 22,4 63,1 86,0 -2,1 +33,6 +17,3 +63,6
cHATTM4LF30TTA450 67,1 * * 47,5 78,9 96,1 +11,8 * * +48,7
cHVTTM4LF30TTA450 68,9 * * 47,3 75,9 99,7 +7,0 * * +52,5
cHATTM4LF30TTA500 - - 74,8 55,6 82,2 106,0 - - +7,5 +50,4
cHVTTM4LF30TTA500 - - 72,8 54,9 87,6 112,0 - - +14,8 +57,2
cHATTM4LF30TTA600 - - 81,2 59,4 88,2 116,4 - - +7,1 +57,0
cHVTTM4LF30TTA600 - - 80,5 54,4 88,6 117,5 - - +8,1 +63,1
cHATTM1LQ500C50pct 76,8 * * 21,4 48,7 108,2 -28,1 * * +86,7

“s” – 1% transformado; “f” – 99% transformado; “-“ – não detectado; “*” – indefinido. 
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Os tratamentos térmicos listados na Tab. 6.1 com tempos curtos de manutenção (p.ex. 

cHTTAiTm500C030mtAg) suprimem a formação de fase-R, aumentam as temperaturas da 

TD e da TI (reduzindo a diferença de temperaturas Af-Mf), a temperatura de estabilidade de 

B19’ e a histerese de transformação (As-Ms). Temperaturas elevadas de tratamento térmico e 

tempos longos de manutenção (cHTTV3Cm800C300m3Cm), além de aumentarem as 

temperaturas da TD e da TI (reduzindo a diferença de temperaturas Af-Mf), promovem a 

formação prévia de uma quantidade diminuta de fase-R (B2→R e B19’→R) que é 

evidenciado pela histerese de transformação negativa (As-Rs). 

Tratamentos termomecânicos com etapas de marforming com alto grau de deformação 

(30%) seguido de um último tratamento térmico com temperaturas abaixo de 500ºC 

conduzem aos seguintes resultados: 

− promovem a formação de fase-R no arrefecimento (400ºC – duas etapas / 450ºC – 

múltiplas etapas – B2→R; B2→B19’; R→B19’), 

− aumentam as temperaturas da TD e da TI (reduzindo a diferença de temperaturas 

Af-Mf), 

− para tratamentos térmicos a 400ºC, aumentam a histerese da transformação 

B2→B19’ (As-Ms) e decrescem a da B2→R (As-Rs); para tratamentos térmicos a 

450ºC aumentam a histerese da transformação B2→B19’ (reduzindo a diferença de 

temperaturas Af-Mf, devido à indefinição de As-Ms) e B2→R (As-Rs). 

Por outro lado, tratamentos acima de 500ºC (inclusive): 

− suprimem a formação de fase-R, 

− aumentam as temperaturas da TD e da TI (reduzindo a diferença de temperaturas 

Af-Mf) e mantêm a histerese de transformação B2→B19’ (As-Ms), excepto para a 

condição cHVTTM4LF30TTA500 que tem um aumento na histerese de 

transformação B2→B19’ (As-Ms). 

O ausforming a aproximadamente 500ºC e com 30% de redução: 

− induz a formação prévia de fase-R, 

− aumenta as temperaturas de início (Rs) e fim (Mf) da TD, 

− decresce a temperatura de início da TI (Rp*) trazendo como consequência uma 

histerese de transformação negativa B2→R (As-Rs), 
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− aumenta a temperatura de fim da TI (Af), 

− decresce a histerese de transformação B2→R (As-Rs) e diminui o campo de 

estabilidade de B19’ (reduzindo a diferença de temperaturas As-Rs). 

 

6.1.6   Estabilidade das Características de Transformação 
 

A forma de processamento da liga de Ni-Ti rica em Ti influencia as características de 

transformação e a sua estabilidade (sequências, temperaturas e histerese de transformação) 

quando sujeita a múltiplos ciclos térmicos entre o intervalo de temperaturas de TD e de TI. 

Sucessivos ciclos térmicos entre uma temperatura abaixo de Mf e outra acima de Af 

(sem aplicação de tensão externa) aumentam a densidade de deslocações na austenite, 

dificultando assim a TD de B2 em B19’, promovendo a formação prévia de fase-R e o 

decréscimo das temperaturas de transformações B19’→B2 e R→B2 e aumento da 

resistividade eléctrica de B19’. A Tab. 6.4 sumaria o andamento das temperaturas da TD e da 

TI, e da histerese de transformação nas amostras submetidas a dez ciclos térmicos de DSC. 

Amostras com tratamento térmico ao ar a 500ºC por 30 min e subsequente têmpera em 

água, sem deformação prévia, apresentam (por RE) evidências da formação da fase-R a partir 

do 5º ciclo. Por outro lado, o tratamento térmico sob vácuo, a 800ºC por 300 min com 

velocidades de aquecimento e arrefecimento de 3ºC/min, apresenta uma diminuta evidência 

(por RE) da formação da fase-R a partir do 9º ciclo.  

As amostras deformadas a frio (30% de redução da espessura por laminagem a frio) 

com subsequente tratamento térmico a 400ºC, bem como a amostra como recebida, 

apresentam uma grande estabilidade quanto ao carácter das transformações directa 

(B2→R→B19’) e inversa (B19’→B2), e nas suas respectivas temperaturas de transformação, 

quando submetidas a ciclos térmicos entre uma temperatura abaixo de Mf e outra acima de Af 

(sem aplicação de tensão externa). Para temperaturas de tratamento superior (entre 450 e 

600ºC) apresentam um decréscimo nas temperaturas da formação de B19’ (mais significativo) 

e de B2, além de mudanças nas transformações directas mais evidentes nos primeiros ciclos 

para mais baixas temperaturas de tratamento térmico. 
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Tab. 6.4 – Estabilidade das temperaturas de transformação e histerese de transformação das 
principais amostras após dez ciclos de DSC. 

Temperaturas de Transformação (ºC) 
Directa Inversa 

Histerese de 
Transformação (ºC) 

 
Amostras 

 Rs Rf Ms Mf As Af As-Rs Af-Mf 
cHCR = = = = = = = = 
cHTTAiTm500C030mtAg (70,7) (*) ↓* ↓5,5 ↓21,4 ↓31,3 (+1,9) ↓25,8 
cHTTV3Cm800C300m3Cm ↓7,1 * * ↓7,4 ↓6,4 ↓12,9 = ↓5,5 
cHATTM4LF30TTA400 = = = = = = = = 
cHVTTM4LF30TTA400 = = = = = = = = 
cHATTM4LF30TTA450 ↑3,6 * * ↓13,7 ↓8,4 = ↓11,9 ↑13,4 
cHVTTM4LF30TTA450 = * * ↓13,0 ↓3,3 = ↓2,9 ↑15,5 
cHATTM4LF30TTA500 (69,3) (*) ↓* ↓14,5 ↓9,1 ↓9,8 (+3,9) ↑4,7 
cHVTTM4LF30TTA500 (69,5) (*) ↓* ↓8,3 ↓16,5 ↓15,4 (+1,7) ↓7,1 
cHATTM4LF30TTA600 (78,9) (*)  ↓* ↓24,0 ↓17,1 ↓10,2 (-10,1) ↑7,8 
cHVTTM4LF30TTA600 (66,3) (*) ↓* ↓10,4 ↓13,3 ↓23,9 (+9,0) ↓13,5 

(xºC): nova fase; ↑: aumento; ↓: decréscimo; =: alteração insignificante (≤2ºC); *: indefinido. 
 

A histerese de transformação B2→R (As-Rs) mantém-se aproximadamente constante na 

maioria dos casos em que a fase-R está presente desde o primeiro ciclo térmico, excepto para 

a amostra cHATTM4LF30TTA450. A histerese de transformação B2→B19’ (Af-Mf) não tem 

um comportamento padronizado, verificando-se que: 

− permanece constante para a TD em duas etapas e Rf é maior que Ms; 

− decresce para tratamentos térmicos a 500ºC (cHTTAiTm500C030mtAg) e 800ºC 

(cHTTV3Cm800C300m3Cm); 

− aumenta para tratamentos termomecânicos com temperatura final de tratamento 

térmico a 450ºC; 

− aumenta para tratamentos termomecânicos com tratamento térmico prévio a 500ºC 

(cHTTAiTm500C030mtAg) e temperatura final de tratamento térmico a 500 e 

600ºC; 

− decresce para tratamentos termomecânicos com tratamento térmico prévio a 800ºC 

(cHTTV3Cm800C300m3Cm) e temperatura final de tratamento térmico a 500 e 

600ºC; 

O nível de tensões internas prévio da amostra irá condicionar o número de ciclos 

necessários para estabilização das características de transformação (sequência e 

temperaturas), visto que depende da densidade de deslocações prévia. 
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6.1.7   Sumário das Conclusões 
 

A Tab. 6.5 apresenta um sumário das conclusões relativas aos principais pontos 

observados na liga de Ni-Ti rica em Ti estudada na presente dissertação de doutoramento. 

 

Tab. 6.5 – Sumário das conclusões relativas à liga de Ni-Ti rica em Ti estudada na presente 
dissertação de doutoramento. 

 Observado 
Precipitados TiC – existência pressuposta pela evidência indirecta na superfície de fractura com 

base na literatura relativa ao processo de fabrico. 
Ti2Ni – presente na condição como recebida e evidências das precipitação/crescimento 
a partir de 600ºC (durante o recozimento). 

Deformação 
Recuperável 

A recuperação total do efeito de memória de forma foi observada para amostras com 
até 6% de redução da espessura por laminagem a frio; uma recuperação parcial deste 
efeito para reduções da espessura entre 8 e 10%. 

Deformação 
Permanente 

Foi observada uma deformação permanente e subsequente supressão do efeito de 
memória para condições entre 20 e 40% de redução da espessura na laminagem a frio. 

Recuperação da 
estrutura deformada 

O processo de recuperação da estrutura deformada, pelo rearranjo das estruturas de 
deslocações durante o recozimento, ocorre entre 110 e 200ºC. 

Recristalização da 
estrutura deformada 

O processo de recristalização da estrutura deformada inicia-se a temperaturas próximas 
dos 350ºC e está completo próximo dos 500ºC.  

Sequências de 
Transformação e 
Gamas de 
Temperaturas de 
Transformação 

Identificados quatro grupos de sequências de transformação com suas respectivas 
gamas de temperaturas de transformação: 
• B2↔B19’ – TTA acima de 500ºC / Mf≈55ºC e Af≈112ºC 
• B2→R→B19’; B19’→B2 – TTA a 400ºC (após completo TTM) / Mf≈22ºC e 

Af≈98ºC 
• B2→R, B2→B19’, R→B2; B19’→B2 – TTA a 450ºC (após completo TTM) / Mf 

≈47ºC e Af≈100ºC 
• B2↔R, B2↔B19’, R↔B2 – CR, TTA abaixo dos 500ºC (prévio ao TTM), TTV a 

800ºC (prévio ao TTM) e ausforming a 500ºC / Mf≈13ºC e Af≈136ºC 
Evolução da Textura A deformação a quente, o aumento da temperatura do tratamento térmico (prévio ao 

TTM) e o aumento na percentagem da deformação a frio refletem-se no aparecimento 
de componentes próximas de {111}<110>B2 com o desaparecimento de componentes 
próximas de (110)[110]B2. Temperaturas de tratamento térmico acima de 600ºC 
favorecem o crescimento anómalo dos grãos. 
Após completo tratamento termomecânico com etapas de marforming verifica-se a 
maximização da intensidade dos reforços centrais próximos da componente  
(110)[110]B2 e o decréscimo da intensidade dos reforços secundários próximos das 
componentes associadas a {001}<110>B2, ou seja, uma mistura das fibras α-II e α-I. 

Evolução do 
Comportamento 
Mecânico 

Principalmente após completo tratamento termomecânico com etapas de marforming), 
verifica-se o decréscimo da tensão e o aumento da extensão associada ao patamar de 
reorientação de B19’, o aumento na ductilidade, sem influência da presença de 
precipitados (Ti2Ni e TiC), comparativamente com a condição como recebida. 

Estabilidade das 
Características de 
Transformação 

É uma função da fracção de fase-R formada no arrefecimento na condição inicial da 
liga, devido à densidade de deslocações na matriz de NiTi que tende a aumentar até 
um valor de saturação. 

 



Tratamentos Termomecânicos de Ligas do Sistema Ni-Ti. 
Caracterização Estrutural e Optimização das Propriedades Associadas ao Efeito de Memória de Forma. 
 

Capítulo 6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Andersan dos Santos Paula – FCT/UNL – Lisboa (2006) 307

6.2   TRABALHOS FUTUROS 
 

Tendo em vista responder às questões em aberto no presente trabalho relativas à liga de 

Ni-Ti rica em Ti, Liga H, na condição como recebida e em diferentes etapas dos tratamentos 

termomecânicos (ATTMnLF, VTTMnLF e ATTM1LQ), seriam importantes os seguintes 

estudos: 

− Análises de TEM com o intuito de observar os precipitados de Ti2Ni, estrutura 

martensítica sem e com diversos graus de deformação. 

− Constatação da presença ou não do precipitado TiC, que foi associado aos buracos 

presentes no interior de algumas das cúpulas formadas nas superfícies de fractura. 

− Estudo detalhado da textura com uso de FDOC’s correlacionando textura austenítica 

(B2) com a textura martensítica (B19’). 

− Estudo do comportamento anisótropo do EMF e SE por meio de ensaios de tracção 

no estado martensítico e austenítico. 

− Comportamento em fadiga térmica e/ou mecânica em conjunção com ensaios de 

resistividade eléctrica. 

Serão também interessantes os estudos em uma liga de Ni-Ti rica em Ti a partir do 

estado bruto de fusão, com os seguintes objectivos: 

− Estudo do mecanismo de precipitação do Ti2Ni. 

− Conjugação dos tratamentos termomecânicos de ausforming e marforming com uso 

do artificio da laminagem cruzada. 

− Estudo criterioso do processos e mecanismos associados à recuperação e 

recristalização após a deformação a frio no campo martensítico em confronto com 

uma liga Ni-Ti rica em Ni (estado bruto de fusão) com deformação a frio no campo 

austenítico. 

 

 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Tratamentos Termomecânicos de Ligas do Sistema Ni-Ti. 
Caracterização Estrutural e Optimização das Propriedades Associadas ao Efeito de Memória de Forma. 
 

BIBLIOGRAFIA 

Andersan dos Santos Paula – FCT/UNL – Lisboa (2006) 311

 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
 
 
 
1 A. Ölander, An Electrochemical Investigation of Solid Cadmium-Gold Alloys, J. Amer. 

Soc., 54 (1932) 3819. 
2 L.C. Chang e T.A. Read, Plastic Deformation and Diffusionless Phase Changes in 

Metals – The Gold-Cadmium Beta Phase, Transactions AIME, Journal of Metals, 191 
(1951) 47. 

3 E. Hornbogen e G. Wassermann, Über den Einfluß von Spannungen und das Auftreten 
von Umwandlungsplastizität bei der b1b''Umwandlung des Messings, Zeitschrift Fur 
Metallkunde, 47 (1956) 427. (Citado em: K. Otsuka e C.M. Wayman, Shape Memory 
Materials, Cambridge University Press, 1998.) 

4 K. Otsuka e C.M. Wayman, Shape Memory Materials, Cambridge University Press, 
1998. 

5 J.F. Goff, Thermal Condutivity, Thermoeletric Power, and the Elecrical Resistivity of 
Stoichiometric TiNi in the 3º to 300ºK Temperature Range, Journal of Applied Physics, 
35 (1964) 2919. 

6 R.G. de Lange e J.A. Zijderveld, Shape-memory Effect and the Martensitic 
Transformation of TiNi, Journal of Applied Physics, 39 (1968) 2195. 

7 F.E. Wang, S.J. Pickart e H.A. Alperin, Mechanism of the TiNi Martensitic 
Transformation and the Crystal Structures of TiNi-II and TiNi-III Phase, Journal of 
Applied Physics, 43 (1972) 97. 

8 H. Funakubo, Shape Memory Alloys – Precision Machinery and Robotics, Volume 1, 
Versão Inglesa traduzida do Japonês por J.B. Kennedy, Gordon and Breach Science 
Publishers, 1987. 

9 M.T. Nogueira e F.M. Braz Fernandes, Ligas com Memória de Forma, p. 43-48, 
Materiais2000, Editores M.A. Fortes e P. Ferreira, IST-Press – Lisboa (2003). 

10 D.A. Porter and K.E. Easterling, Phase Transformations in Metals and Alloys, Van 
Nostrand Reinhold (UK) Co. Ltd. (1981). 

11 L. Kaufman e M.Cohen, Thermodynamics and Kinetics of Martensitic Transformations, 
Progress in Metal Physics, 7 (1958) 165. (Citado em: H. Funakubo, Shape Memory 
Alloys – Precision Machinery and Robotics, Volume 1, Versão Inglesa traduzida do 
Japonês por J.B. Kennedy, Gordon and Breach Science Publishers, 1987, p. 8.) 

12 H.C. Tong e C.M. Wayman, Some Stress-Temperature-Energy Relationships for 
Thermoelastic Martensitic Transformations, Scripta Metallurgica, 8 (1974) 93. 

13 K. Otsuka e X. Ren, Physical Metallurgy of Ti-Ni-based Shape Memory Alloys, 
Progress in Materials Science, 50 (2005) 511. 

14 K.E. Wilkes e P.K. Liaw, The Fatigue Behavior of Shape Memory Alloys, JOM, 52-10 
(2000) 45. (Citado em: K. Otsuka e C.M. Wayman, Shape Memory Materials, 



Tratamentos Termomecânicos de Ligas do Sistema Ni-Ti. 
Caracterização Estrutural e Optimização das Propriedades Associadas ao Efeito de Memória de Forma. 
 

BIBLIOGRAFIA 

Andersan dos Santos Paula – FCT/UNL – Lisboa (2006) 312

Cambridge University Press, 1998.) 
15 E. Hornbogen, Review Thermo-mechanical Fatigue of Shape Memory Alloys, Journal 

of Materials Science, 39 (2004) 385. 
16 K. Gall, N. Yang, H. Sehitoglu e Y.I. Chumlyakov, Fracture of Precipitated NiTi Shape 

Memory Alloys, International Journal of Fracture, 109 (2001) 189. 
17 T. Sawaguchi, G. Kausträter, A. Yawny, M. Wagner e G. Eggeler, Crack Initiation and 

Propagation in 50.9 At. pct Ni-Ti Pseudoelastic Shape-memory Wires in 
Bending-Rotation Fatigue, Metallurgical and Materials Transactions A, 34 (2003) 2847. 

18 Phase Diagrams for Binary Alloys, ASM International, 2000. 
19 Ch. Somsen, H. Zähres, J. Kästner, E.F. Wassermann, T. Kakeshita e T. Saburi, 

Influence of Thermal Annealing on the Martensitic Transitions in Ni-Ti Shape Memory 
Alloys, Materials Science and Engineering A, 273-275 (1999) 310. 

20 M. Nishida, C.M. Wayman e T. Honma, Precipitation Process in Near-equiatomic TiNi 
Shape Memory Alloys, Metallurgical Transactions A, 17 (1986) 1505. 

21 K. Gall e H.J. Maier, Cyclic Deformation Mechanisms in Precipitated NiTi Shape 
Memory Alloys, Acta Materialia, 50 (2002) 4643. 

22 D. Chrobak, D. Stróż e H. Morawiec, Effect of Early Stages of Precipitation and 
Recovery on the Multi-step Transformation in Deformed and Annealed 
Near-equiatomic NiTi Alloy, Scripta Materialia, 48 (2003) 571. 

23 W. Tirry e D. Schryvers, High Resolution TEM Study of Ni4Ti3 Precipitates in 
Austenitic Ni51Ti49, Materials Science and Engineering A, 378 (2004) 157. 

24 J. Khalil-Allafi, G. Eggeler, A. Dlouhy, W.W. Schmahl e Ch. Somsen, On the Influence 
of Heterogeneous Precipitation on Martensitic Transformations in a Ni-rich NiTi Shape 
Memory Alloy, Materials Science and Engineering A, 378 (2004) 148. 

25 J. Michutta, M.C. Carroll, A. Yawny, Ch. Somsen, K. Neuking e G. Eggeler, 
Martensitic Phase Transformation in Ni-rich NiTi Single Crystals with One Family of 
Ni4Ti3 Precipitates, Materials Science and Engineering A, 378 (2004) 152. 

26 J. Khalil-Allafi, A. Dlouhy e G. Eggeler, Ni4Ti3-precipitation during Aging of NiTi 
Shape Memory Alloys and its Influence on Martensitic Phase Transformation, Acta 
Materialia, 50 (2002) 4255. 

27 J. Khalil-Allafi, A. Dlouhy e G. Eggeler, On the Relation Between Ni4Ti3-precipitation 
in Ni-rich NiTi Shape Memory Alloys (during Aging and Creep) and Martensitic 
Transformations, Journal de Physique IV France, 112 (2003) 681. 

28 P. Filip e K. Mazanec, On Precipitation Kinetics in TiNi Shape Memory Alloys, Scripta 
Materialia, 45 (2001) 701. 

29 M. Kurumada, Y. Kimura, H. Suzuki, O. Kido, Y. Saito e C. Kaito, TEM Study of Early 
Ni4Ti3 Precipitation and R-phase in Ni-rich NiTi Nanoparticles, Scripta Materialia, 50 
(2004) 1413. 

30 J.I. Kim, Y. Liu e S. Miyazaki, Ageing-induced Two-stage R-phase Transformation in 
Ti-50.9at.%Ni, Acta Materialia, 52 (2004) 487. 

31 R.J. Wasilewski, S.R. Butler, J.E. Hanlon e D. Worden, Homogeneity Range and 
Martensitic Transformation in TiNi, Metallurgical Transactions, 2 (1971) 229. (Citado 
em: M. Nishida, C.M. Wayman e T. Honma, Precipitation Process in Near-equiatomic 
TiNi Shape Memory Alloys, Metallurgical Transactions A, 17 (1986) 1505.) 

32 M. Nishida e C.M. Wayman, Phase Transformations in Ti2Ni3 Precipitates Formed in 
Aged Ti-52At. Pct Ni, Metallurgical Transactions A, 18 (1987) 785. 

33 T. Hara, T. Ohba, K. Otsuka e M. Nishida, Phase Transformation and Crystal Structures 



Tratamentos Termomecânicos de Ligas do Sistema Ni-Ti. 
Caracterização Estrutural e Optimização das Propriedades Associadas ao Efeito de Memória de Forma. 
 

BIBLIOGRAFIA 

Andersan dos Santos Paula – FCT/UNL – Lisboa (2006) 313

of Ti2Ni3 Precipitates in Ti-Ni Alloys, Materials Transactions – JIM; 38 (1997) 277. 
34 K. Hagihara, T. Nakano e Y. Umakoshi, Plastic Deformation Behaviour in Ni3Ti Single 

Crystals with D024 Structure, Acta Materialia, 51 (2003) 2623. 
35 Y. Nunomura, Y. Kaneno, H. Tsuda e T. Takasugi, Phase Relation and Microstructure 

in Multi-phase Intermetallic Alloys Based on Ni3Al-Ni3Ti-Ni3V Pseudo-ternary Alloy 
System, Intermetallics, 12 (2004) 389. 

36 H. Inoue, M. Ishio e T. Takasugi, Texture of TiNi Shape Memory Alloys Sheets 
Produced by Roll-bonding and Solid Phase Reaction from Elementary Metals, Acta 
Materialia, 51 (2003) 6373. 

37 G.K. Dey, Micropyretic Synthesis of NiTi in Propagation Mode, Acta Materialia, 51 
(2003) 2549. 

38 M.J. Vestel e D.S. Grummon, Precipitates and Lamellar Microstrutures in NiTi Films, 
Materials Science and Engineering A, 378 (2004) 437. 

39 S. Crevoiserat, P. Scherrer, C. Dimitropoulos e R. Gotthardt, Study of the Martensitic 
Phase Transformation in Ni-Ti Nuclear Magnetic Resonance, Materials Science and 
Engineering A, 273-275 (1999) 357. 

40 P. Vermaut, L. Lityńska, R. Portier, P. Ochin e J. Dutkiewicz, The Microstruture of 
Melt Spun Ti-Ni-Cu-Zr Shape Memory Alloys, Materials Chemistry and Physics, 81 
(2003) 380. 

41 T. Matsunaga, S. Kajiwara, K. Ogawa, T. Kikuchi e S. Miyazaki, Internal Structures 
and Shape Memory Properties of Sputter-Deposited Thin Films of a Ti-Ni-Cu Alloy, 
Acta Materialia, 49 (2001) 1921. 

42 C.L. Chu, C.Y. Chung, P.H. Lin e S.D. Wang, Fabrication of Porous NiTi Shape 
Memory Alloy for Hard Tissue Implants by Combustion Synthesis, Materials Science 
and Engineering A, 366 (2004) 114. 

43 A. Ishida, M. Sato e S. Miyazaki, Mechanical Properties of Ti-Ni Shape Memory Thin 
Films Formed by Sputtering, Materials Science and Engineering A, 273-275 (1999) 
754. 

44 J.X. Zhang, M. Sato e A. Ishida, On the Ti2Ni Precipitates and Guinier-Preston Zones in 
Ti-rich Ti-Ni Thin Films, Acta Materialia, 51 (2003) 3121. 

45 D. Starosvetsky e I. Gotman, Corrosion Behavior of Titanium Nitride Coated Ni-Ti 
Shape Memory Surgical Alloy, Biomaterials, 22 (2001) 1853. 

46 D. Starosvetsky e I. Gotman, TiN Coatings Improves the Corrosion Behavior of 
Superelastic NiTi Surgical Alloy, Surface and Coatings Technology, 148 (2001) 268. 

47 H. Luo, F. Shan, Y. Huo e Y. Wang, Effect of Precipitates on Phase Transformation 
Behavior of Ti-49at%Ni Film, Thin Solid Films, 399 (1999) 305. 

48 K. Bhattacharya, S. Conti, G. Zanzatto e J. Zimmer, Crystal Symmetry and the 
Reversibility of Martensitic Transformations, Nature, 428 (2004) 55. 

49 W. Tang, B. Sundman, R. Sandström e C. Qiu, New Modelling of the B2 Phase and its 
Associated Martensitic Transformation in the Ti-Ni System, Acta Metallurgica, 47 
(1999) 3457. 

50 A. Pasturel, C. Colinet, D. Nguyen, A.T. Paxton e M. van Schilfgaarde, Electronic 
Structure and Phase Stability Study in the Ni-Ti System, Physical Review B, 52 (1995) 
15176. 

51 K. Otsuka e X. Ren, Martensitic Transformation in Nonferrous Shape Memory Alloys, 
Materials Science and Engineering A, 273-275 (1999) 89. 

52 P. Lukáš, P. Šittner, D. Lugovoy, D. Neov e M. Ceretti, In situ Neutron Diffraction 



Tratamentos Termomecânicos de Ligas do Sistema Ni-Ti. 
Caracterização Estrutural e Optimização das Propriedades Associadas ao Efeito de Memória de Forma. 
 

BIBLIOGRAFIA 

Andersan dos Santos Paula – FCT/UNL – Lisboa (2006) 314

Studies of the R-phase Transformation in the NiTi Shape Memory Alloy, Applied 
Physics A, 74 (2002) S1121. 

53 P. Lukáš, P. Šittner, D. Neov, V. Novák, D. Lugovyy e M. Tovar, R-phase Phenomena 
in Neutron Diffraction Investigations of Thermomechanically Loaded NiTi 
Polycrystals, Material Science Forum, 404-407 (2002) 835. 

54 S. Miyazaki, S. Kimura e K. Otsuka, Shape-memory Effect and Pseudoelasticity 
Associated with the R-phase Transition in Ti-50.5 at-percent-Ni Single-crystals, 
Philosophical Magazine A, 57 (1988) 467. (Citado em: P. Lukáš, P. Šittner, D. 
Lugovoy, D. Neov e M. Ceretti, In situ Neutron Diffraction Studies of the R-phase 
Transformation in the NiTi Shape Memory Alloy, Applied Physics A, 74 (2002) S1121.) 

55 H.C. Ling e R. Kaplow, Stress-Induced Shape Changes and Shape Memory in the R and 
Martensite Transformations in Equiatomic NiTi, Metallurgical Transactions A, 12 
(1981) 2101. 

56 J.I.Kim e S. Miyazaki, Shape Memory Behavior Associated with a Two-stage R-phase 
Transformation in Ti-50.9at%Ni Alloy, Journal de Physique IV France, 112 (2003) 697. 

57 K.F. Hane e T.W. Shield, Microstructure in the Cubic to Trigonal Transition, Materials 
Science and Engineering A, 291 (2000) 147. 

58 W. Cai, Y. Murakami e K. Otsuka, Study of R-phase Transformation in a Ti-50.7at%Ni 
Alloy by in-situ Transmission Electron Microscopy Observations, Materials Science 
and Engineering A, 273-275 (1999) 186. 

59 D. Stróż, Studies of the R-phase Transformation in a Ti-51at.%Ni Alloy by 
Transmission Electron Microscopy, Scripta Materialia, 47 (2002) 363. 

60 K. Parlinski e M. Parlinska-Wojtan, Lattice Dynamics of NiTi Austenite, Martensite, 
and R Phase, Physical Review B, 66 (2002) 064307. 

61 J.M. McNaney, V. Imbeni, Y. Jung, P. Papadopoulos e R.O. Ritchie, An Experimental 
Study of the Superelastic Effect in a Shape-memory Nitinol Alloy under Biaxial 
Loading, Mechanics of Materials, 35 (2003) 969. 

62 T. Goryczka e H. Morawiec, Structure Studies of the R-phase Using X-ray Diffraction 
Methods, Journal of Alloys and Compounds, 367 (2004) 137. 

63 C.L. Chu, S.K. Wu e Y.C. Yen, Oxidation Behavior of Equiatomic TiNi Alloy in High 
Temperature Air Environment, Materials Science and Engineering A, 216 (1996) 193. 

64 J.A. Shaw e S. Kyriakides, Thermomechanical Aspects of NiTi, Journal of Mechanical 
Physics of Solids, 43 (1995) 1243. 

65 J. Uchil, K.K. Mahesh e K.G. Kumura, Electrical Resistivity and Strain Recovery 
Studies on the Effect of Thermal Cycling under Constant Stress on R-phase in NiTi 
Shape Memory Alloy, Physica B, 324 (2002) 419. 

66 T.W. Duerig, K.N. Melton, D. Stöckel e C.M. Wayman, Engineering Aspects of Shape 
Memory Alloys, Butterworth-Heinemann, London, 1990. 

67 Y. Liu, Y. Li e K.T. Ramesh, Rate Dependence of Deformation Mechanisms in a Shape 
Memory Alloy, Philosophical Magazine A, 82 (2002) 2461. 

68 J. Uchil, K.P. Mohanchandra, K.G. Kumara, K.K. Mahesh e T.P. Murali, Thermal 
Expansion in Various Phases of Nitinol using TMA, Physica B, 270 (1999) 289. 

69 J.J. Wang, T. Omori, Y. Sutou, R. Kainuma e K. Ishida, Two-way Shape Memory 
Effect Induced by Cold-rolling in Ti-Ni and Ti-Ni-Fe Alloys, Scripta Materialia, 52 
(2005) 311. 

70 K.P. Mohanchandra, K.K. Ho e G.P. Carman, Electrical Characterization of NiTi Film 
on Silicon Substrate, Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 15 (2004) 



Tratamentos Termomecânicos de Ligas do Sistema Ni-Ti. 
Caracterização Estrutural e Optimização das Propriedades Associadas ao Efeito de Memória de Forma. 
 

BIBLIOGRAFIA 

Andersan dos Santos Paula – FCT/UNL – Lisboa (2006) 315

387. 
71 Y. Liu, Y. Liu e J. Van Humbeeck, Two-way Shape Memory Effect Developed by 

Martensite Deformation in NiTi, Acta Materialia, 47 (1999) 199. 
72 J. Uchil, K.G. Kumara e K.K. Mahesh, Effect of Thermal Cycling on R-phase Stability 

in a NiTi Shape Memory Alloy, Materials Science and Engineering A, 332 (2002) 25. 
73 E. Hornbogen, Microstructure and Thermo-Mechanical Properties of NiTi Shape 

Memory Alloys, Materials Science Forum, 455-456 (2004) 335. 
74 Y. Liu, Z. Xie, J. Van Humbeeck e L. Delaey, Asymmetry of Stress-Strain Curves 

under Tension and Compression for NiTi Shape Memory Alloys, Acta Materialia, 46 
(1998) 4325. 

75 Y. Liu, Z. Xie e J. Van Humbeeck, Cyclic Deformation of NiTi Shape Memory Alloys, 
Materials Science and Engineering A, 273-275 (1999) 673. 

76 Y. Liu, Z. Xie, J. Van Humbeeck e L. Delay, Some Results on the Detwinning Process 
in NiTi Shape Memory Alloys, Scripta Materialia, 41 (1999) 1273. 

77 G. Tan, Y. Liu, P. Sittner e M. Saunders, Lüders-like Deformation Associated with 
Stress-induced Martensitic Transformation in NiTi, Scripta Materialia, 50 (2004) 193. 

78 S. Miyazaki, K. Otsuka e Y. Suzuki, Transformation Pseudoelasticity and Deformation 
Behavior in a Ti-50.6at%Ni Alloy, Scripta Metallurgica, 15 (1981) 287. (Citado em: G. 
Tan, Y. Liu, P. Sittner e M. Saunders, Lüders-like Deformation Associated with 
Stress-induced Martensitic Transformation in NiTi, Scripta Materialia, 50 (2004) 193.) 

79 Y. Liu, Y. Liu e J. Van Humbeeck, Lüders-like Deformation Associated with 
Martensite Reorientation in NiTi, Scripta Materialia, 39 (1998) 1047. 

80 Y. Liu, Letter – On the Nucleation and Propagation of Stress-Induced Martensite 
Transformation in NiTi, Material Science and Engineering A, 271 (1999) 506. 

81 K. Otsuka e C.M. Wayman, in Deformation Behavior of Materials, ed. P. Feltham, 
Vol. II, (Freund Publishing House, Israel, 1977) 98. (Citado em: K. Otsuka e C.M. 
Wayman, Shape Memory Materials, Cambridge University Press, 1998, p. 27-30.) 

82 H.F. Lopez, A. Salinas e H. Calderón, Plastic Straining Effects on the Microstructure of 
a Ti-Rich NiTi Shape Memory Alloy, Metallurgical and Materials Transactions A, 32 
(2001) 717. 

83 M.H. Wu, Fabrication of Nitinol Materials and Components, Materials Science Forum, 
394-395 (2002) 285. 

84 D.A. Armitage e D.M Grant, Characterisation of Surface-modified Nickel Titanium 
Alloys, Materials Science and Engineering A, 349 (2003) 89. 

85 L.M. Wang, L.H. Liu, H. Yang, L.Y. Wang e G.Q. Xiu, Melting and Fabrication of 
NiTi Shape-memory Alloy Wires, Materials Science Forum, 394-395 (2002) 297. 

86 J. Otubo, O.D. Rigo, C. Moura Neto, M.J. Kaufman e P.R. Mei, Scale up of NiTi Shape 
Memory Alloy Production by EBM, Journal Physique IV France, 112 (2003) 873. 

87 O.D. Rigo, J. Otubo, C. Moura Neto, P.R. Mei, NiTi SMA Production Using Ceramic 
Filter During Pouring the Melt, Journal of Materials Processing Technology, 162-163 
(2005) 116. 

88 S.F. Hsieh e S.K. Wu, A Study on a Ti52Ni47Al1 Shape Memory Alloy, Journal of 
Materials Science, 34 (1999) 1659. 

89 S.F. Hsieh e S.K. Wu, A Study on the Nickel-rich Ternary Ti-Ni-Al Shape Memory 
Alloys, Journal of Materials Science, 32 (1997) 989. 

90 S. Shimizu, Y. Xu, E. Okunishi, S. Tanaka, K. Otsuka e K. Mitose, Improvement of 
Shape Memory Characteristics by Precipitation-Hardening of Ti-Pd-Ni Alloys, 



Tratamentos Termomecânicos de Ligas do Sistema Ni-Ti. 
Caracterização Estrutural e Optimização das Propriedades Associadas ao Efeito de Memória de Forma. 
 

BIBLIOGRAFIA 

Andersan dos Santos Paula – FCT/UNL – Lisboa (2006) 316

Materials Letters, 34 (1998) 23. 
91 G.E. Monastyrsky, V. Odnosum, J. Van Humbeeck, V.I. Kolomytsev e Y.N. Koval, 

Powder Metallurgical Processing of Ni-Ti-Zr Alloys Undergoing Martensitic 
Transformation: Part I, Intermetallics, 10 (2002) 95. 

92 V.P. Sivokha e L.L. Meisner, Shape Memory Effect in Ti50Ni50-xZrx Alloys, Physica B, 
296 (2001) 329. 

93 G.S. Firstov, R.G. Vitchev, H. Kumar, B. Blanpain e J. Van Humbeeck, Surface 
Oxidation of NiTi Shape Memory Alloy, Biomaterials, 23 (2002) 4863. 

94 P.H. Mcbreen e M. Polak, An Auger Study of the Adsorption of Oxygen on TiNi, TiFe 
and Ti4Fe2O, Surface Science, 179 (1987) 483. (Citado em: G.S. Firstov, R.G. Vitchev, 
H. Kumar, B. Blanpain e J. Van Humbeeck, Surface Oxidation of NiTi Shape Memory 
Alloy, Biomaterials, 23 (2002) 4863.) 

95 S.A. Kekare, D.K. Shelton e P.B. Aswath, Oxidation of High-Temperature 
Intermetallics, The Minerals, Metals & Materials Society, Warrendale, PA (1993) p. 
325. (Citado em: C.L. Chu, S.K. Wu e Y.C. Yen, Oxidation Behavior of Equiatomic TiNi 
Alloy in High Temperature Air Environment, Materials Science and Engineering A, 216 
(1996) 193.) 

96 M. G. Fontana, Corrosion Engineering, McGraw-Hill International Editions – Materials 
Science and Engineering Series, 3ª Edição, 1987. 

97 C.H. Xu, X.Q. Ma, S.Q. Shi e C.H. Woo, Oxidation Behavior of TiNi Shape Memory 
Alloy at 450-750ºC, Materials Science and Engineering A, 371 (2004) 45. 

98 E. Hornbogen, Ausforming of NiTi, Journal of Materials Science, 34 (1999) 599. 
99 H. Nakayama, K. Tsuchiya e M. Umemoto, Crystal Refinement and Amorphisation by 

Cold Rolling in TiNi Shape Memory Alloys, Scripta Materialia, 44 (2001) 1781. 
100 F. Khelfaoui, G. Thollet e G. Guenin, Microstructural Evolution Kinetics After Plastic 

Deformation of Equiatomic Ti-Ni Alloy During Isothermal Annealing, Materials 
Science and Engineering A, 338 (2002) 305. 

101 P. Filip e K. Mazanec, Influence of Work Hardening and Heat Treatment on the 
Substructure and Deformation Behaviour of TiNi Shape Memory Alloys, Scripta 
Metallurgica et Materialia, 32 (1995) 1375. 

102 L. Bataillard e R. Gotthardt, Influence of Thermal Treatment on the Appearance of a 
Three Step Martensitic Transformation in NiTi, Journal de Physique IV, 5 (1995) 647. 
(Citado em: K. Otsuka e X. Ren, Physical Metallurgy of Ti-Ni-based Shape Memory 
Alloys, Progress in Materials Science, 50 (2005) 511.) 

103 L. Bataillard, J.E. Bidaux e R. Gotthardt, Interaction Between Microstructure and 
Multiple-step Transformation in Binary NiTi Alloys using in-situ Transmission 
Eelectron Microscopy Observations, Philosophical Magazine A, 78 (1998) 327. 

104 J. Khalil Allafi, X. Ren e G. Eggeler, The Mechanism of Multistage Martensitic 
Transformations in Aged Ni-rich NiTi Shape Memory Alloys, Acta Materialia, 50 
(2002) 793. 

105 A. Dlouhy, J. Khalil-Allafi e G. Eggeler, Multiple-step Martensitic Transformations in 
Ni-rich NiTi alloys – an in-situ Transmission Electron Microscopy Investigation, 
Philosophical Magazine, 83 (2003) 339. (Citado em: K. Otsuka e X. Ren, Physical 
Metallurgy of Ti-Ni-based Shape Memory Alloys, Progress in Materials Science, 50 
(2005) 511.) 

106 G. Fan, W. Chen, S. Yang, J. Zhu, X. Ren e K. Otsuka, Origin of Abnormal Multi-stage 
Martensitic Transformation Behavior in Aged Ni-rich Ti-Ni Shape Memory Alloys, 



Tratamentos Termomecânicos de Ligas do Sistema Ni-Ti. 
Caracterização Estrutural e Optimização das Propriedades Associadas ao Efeito de Memória de Forma. 
 

BIBLIOGRAFIA 

Andersan dos Santos Paula – FCT/UNL – Lisboa (2006) 317

Acta Materialia, 52 (2004) 4351. 
107 J. Zhang, W. Cai, X.B. Ren, K. Otsuka e M. Asai, The Nature of Reversible Change in 

M-s Temperatures of Ti-Ni Alloys with Alternating Aging, Materials Transactions JIM, 
40 (1999) 1367. (Citado em: G. Fan, W. Chen, S. Yang, J. Zhu, X. Ren e K. Otsuka, 
Origin of Abnormal Multi-stage Martensitic Transformation Behavior in Aged Ni-rich 
Ti-Ni Shape Memory Alloys, Acta Materialia, 52 (2004) 4351.) 

108 A. Ishida, M. Sato e S. Miyazaki, Microstructure of Ti-Rich Ti-Ni Thin Films, 
Proceedings of the Second International Conference on Shape Memory and Superelastic 
Technologies, SMST-97 (1997) 161. 

109 K.K. Mahesh, Studies on the Effects of Heat-treatment, Thermal and Mechanical 
Cycling on Shape Memory Transformations in NiTi and NiTiCr Alloys, Departamento 
de Ciência dos Materiais, Universidade de Mangalore, India (2002). 

110 A.S. Paula, J.P.H.G. Canejo, R.M.S. Martins e F.M. Braz Fernandes, Effect of Thermal 
Cycling on the Transformation Temperature Ranges of a Ni-Ti Shape Memory Alloy, 
Materials Science and Engineering A, 378 (2004) 92. 

111 A.S. Paula, J.P.H.G. Canejo, R.J.C. Silva e F.M. Braz Fernandes, Effect of Thermal 
Cycling on the Transformation Temperatures of a Ni-Ti Shape Memory Alloy, 
Materials Science Forum, 455-456 (2004) 346. 

112 M. Sato, A. Ishida e S. Miyazaki, Two-way Shape Memory Effect of Sputter-deposited 
Thin Films of Ti 51.3at.% Ni, Thin Solid Films, 315 (1998) 305. 

113 C. Chang, D. Vokoun e C. Hu, Two-way Shape Memory Effect of NiTi Alloy Induced 
by Constraing Aging Treatment at Room Temperature, Metallurgical and Materials 
Transactions A, 32 (2001) 1629. 

114 A. Gyobu, Y. Kawamura, T. Saburi e M. Asai, Two-way Shape Memory Effect of 
Sputter-deposited Ti-rich Ti-Ni Alloys Films, Materials Science and Engineering A, 312 
(2001) 227. 

115 K. Otsuka e X. Ren, Factors Affecting the Ms Temperature and its Control in 
Shape-Memory Alloys, Materials Science Forum, 394-395 (2002) 177. 

116 V. Pelosin e A. Riviere, Effect of Thermal Cycling on the R-phase and Martensitic 
Transformations in a Ti-Rich NiTi Alloy, Metallurgical and Materials Transactions A, 
29 (1998) 1175. 

117 E.P. Da Silva, Calorimetric Observations on an NiTi Alloy Exhibiting Two-way 
Memory Effect, Materials Letters, 38 (1999) 341. 

118 Q.P. Sun e K.C. Hwang, Micromechanics Modeling for the Constitutive Behavior of 
Polycrystalline Shape Memory Alloys. 1 – Derivation of General Relations, Journal of 
the Mechanics and Physics of Solids, 41 (1993) 1. 

119 H. Scherngell e A.C. Kneissl, Trainning and Stability of the Intrinsic Two-way Shape 
Memory Effect in Ni-Ti Alloys, Scripta Materialia, 39 (1998) 205. 

120 H. Scherngell e A.C. Kneissl, Influence of the Microstructure on the Stability of the 
Intrinsic Two-way Shape Memory Effect, Materials Science and Engineering A, 
273-275 (1999) 400. 

121 Y. Liu e P.G. McCormick, Factors Influencing the Development of Two-way Shape 
Memory in NiTi, Acta Metallurgica et Materialia, 38 (1990) 1321. (Citado em: H. 
Scherngell e A.C. Kneissl, Trainning and Stability of the Intrinsic Two-way Shape 
Memory Effect in Ni-Ti Alloys, Scripta Materialia, 39 (1998) 205.) 

122 Z.G. Wang, X.T. Zu, X.D. Feng, L.B. Lin, S. Zhu, L.P. You e L.M. Wang, Design of 
TiNi Alloy Two-way Shape Memory Coil Extension Spring, Materials Science and 



Tratamentos Termomecânicos de Ligas do Sistema Ni-Ti. 
Caracterização Estrutural e Optimização das Propriedades Associadas ao Efeito de Memória de Forma. 
 

BIBLIOGRAFIA 

Andersan dos Santos Paula – FCT/UNL – Lisboa (2006) 318

Engineering A, 345 (2003) 249. 
123 C.S. da Costa Viana e A.S. Paula, Texturas de Deformação In: Workshop sobre Textura 

e Relações de Orientação 2001.1 Ed. São Paulo / Brasil: EPUSP, 2001, v.1, p. 23-37. 
124 H. Hu, Texture of Metals, Texture, 1 (1974) 233. (Citado em: A.S. Paula, 

Caracterização Estrutural Comparativa: um Aço Extra-Baixo Carbono ao Boro e um 
Aço Livre de Intersticiais ao Titânio, Dissertação de Mestrado, Departamento de 
Engenharia Mecânica e de Materiais, IME – Brasil – 2002.) 

125 L. Zhao, Texture Development and Anisotropic Behaviour in a Ti-45Ni-5Cu (at.%) 
Shape Memory Alloy, Dissertação de Doutoramento (http://doc.utwente.nl/fid/1563), 
Universidade de Twente, Holanda (1997). 

126 G.Y. Chin, Metals Handbook, A.S.M., vol.8 (1973) 229. (Citado em: C.S. da Costa 
Viana e A.S. Paula, Texturas de Deformação In: Workshop sobre Textura e Relações de 
Orientação 2001.1 Ed. São Paulo / Brasil: EPUSP, 2001, v.1, p. 23-37.) 

127 R.E. Reed-Hill, Physical Metallurgy Principles, D. van Nostrand, 2ª Edição (1973). 
128 B.D. Cullity, Elements of X-Ray Diffraction, Addison-Wesley Publishing Company, 

Inc, 2ª Edição, 1978. 
129 F.J. Humphreys, Review Grain and Subgrain Characterization by Electron Backscatter 

Diffraction, Journal of Materials Science, 36 (2001) 3833. 
130 A.S. Magnabosco, Influência da Microestrutura na Formação da Textura de Chapas 

Produzidas por Recozimento Rápido, Dissertação de Mestrado, IME – Brasil (1986). 
(Citado em: A.S. Paula, Caracterização Estrutural Comparativa: um Aço Extra-Baixo 
Carbono ao Boro e um Aço Livre de Intersticiais ao Titânio, Dissertação de Mestrado, 
Departamento de Engenharia Mecânica e de Materiais, IME – Brasil (2002).) 

131 L.P.M. Brandão, Chapas Finas de Aço Bifásico com Elevada Embutibilidade, 
Dissertação de Mestrado, IME – Brasil (1984). (Citado em: A.S. Paula, Caracterização 
Estrutural Comparativa: um Aço Extra-Baixo Carbono ao Boro e um Aço Livre de 
Intersticiais ao Titânio, Dissertação de Mestrado, Departamento de Engenharia 
Mecânica e de Materiais, IME – Brasil (2002).) 

132 H.J. Bunge, Three-dimensional Texture Analysis, International Materials Reviews, 32 
(1987) 265. (Citado em: A.S. Paula, Caracterização Estrutural Comparativa: um Aço 
Extra-Baixo Carbono ao Boro e um Aço Livre de Intersticiais ao Titânio, Dissertação 
de Mestrado, Departamento de Engenharia Mecânica e de Materiais, IME – Brasil 
(2002).) 

133 S. Miyazaki e K. Otsuka, Development of Shape Memory Alloys, ISIJ International, 29 
(1989) 353. (Citado em: Y.C. Shu e K. Bhattacharya, The Influence of Texture on the 
Shape-memory Effect in Polycrystals, Acta Materialia, 46 (1998) 5457.) 

134 X. Zhang e H. Sehitoglu, Crystallography of the B2→R→B19’ Phase Transformations 
in NiTi, Materials Science and Engineering A, 374 (2004) 292. 

135 M. Krishnan, The Self Accomodating Martensitic Microstructure of Ni-Ti Shape 
Memory Alloys, Acta Materialia, 46 (1998) 1437. 

136 S. Miyazaki, K. Otsuka e C.M. Wayman, The Shape Memory Mechanism Associated 
with the Martensitic Transformation in Ti-Ni Alloys – I. Self-Accommodation, Acta 
Metallurgica, 37 (1989) 1873. 

137 P. Šittner, V. Novák, P. Lukáš, D. Lugovyy, D. Neov e M. Tovar, Load Partition in 
NiTi Shape Memory Alloy Polycrystals Investigated by in-situ Neutron Diffraction and 
Micromechanics Modelling, Materials Science Forum, 404-407 (2002) 829. 

138 S. Miyazaki, K. Otsuka e C.M. Wayman, The Shape Memory Mechanism Associated 



Tratamentos Termomecânicos de Ligas do Sistema Ni-Ti. 
Caracterização Estrutural e Optimização das Propriedades Associadas ao Efeito de Memória de Forma. 
 

BIBLIOGRAFIA 

Andersan dos Santos Paula – FCT/UNL – Lisboa (2006) 319

with the Martensitic Transformation in Ti-Ni Alloys – II. Variant Coalescence and 
Shape Recovery, Acta Metallurgica, 37 (1989) 1885. 

139 D. Raabe e K. Lücke, Rolling and Annealing Textures of BCC Metals, Material Science 
Fórum, 157-162 (1994) 597. (Citado em: Y.C. Shu e K. Bhattacharya, The Influence of 
Texture on the Shape-memory Effect in Polycrystals, Acta Materialia, 46 (1998) 5457.) 

140 U. von Schlippenbach, F. Emren e K. Lücke, Investigation of the Development of the 
Cold Rolling Texture in Deep Drawing Steels by ODF-Analysis, Acta Metallurgica, 34 
(1986) 1289. (Citado em: Y.C. Shu e K. Bhattacharya, The Influence of Texture on the 
Shape-memory Effect in Polycrystals, Acta Materialia, 46 (1998) 5457.) 

141 S. Mishra, C. Därmann e K. Lücke, On the Development of the Goss Texture in 
Iron-3% Silicon, Acta Metallurgica, 32 (1984) 2185. (Citado em: Y.C. Shu e K. 
Bhattacharya, The Influence of Texture on the Shape-memory Effect in Polycrystals, 
Acta Materialia, 46 (1998) 5457.) 

142 H. Inoue, N. Miwa e N. Inakazu, Texture and Shape Memory Strain in TiNi Alloy 
Sheets, Acta Materiallia, 44 (1996) 4825. 

143 Y.C. Shu e K. Bhattacharya, The Influence of Texture on the Shape-memory Effect in 
Polycrystals, Acta Materialia, 46 (1998) 5457. 

144 P. Šittner, Y. Liu e V. Novák, On the Origin of Lüders-like Deformation of NiTi Shape 
Memory Alloys, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 53 (2005) 1719. 

145 V. Novák e P. Šittner, A Network Micromechanics Model of Thermomechanical 
Behaviors of SMA Polycrystals, Scripta Materialia, 50 (2004) 199. 

146 S.W. Robertson, V. Imbeni, H.R. Wenk e R.O. Ritchie, Crystallographic Texture for 
Tube and Plate of Superelastic/shape-memory Alloy Nitinol used for Endovascular 
Stents, Wiley InterScience, (2004) .190. 

147 Y. Liu, Z.L. Xie, J. Van Humbeeck e L. Delaey, Effect of Texture Orientation on the 
Martensite Deformation of NiTi Shape Memory Alloy Sheet, Acta Materialia, 47 (1999) 
645. 

148 A.S. Paula, J.P.H.G. Canejo, F.M. Braz Fernandes e N. Schell, In-situ High 
Temperature Texture Characterization in NiTi Shape Memory Alloy Using Synchrotron 
Radiation, Material Science Forum, 495-497 (2005) 125. 

149 A.S. Paula, J.H.P.G. Canejo, K.K. Mahesh, R.J.C. Silva, F.M. Braz Fernandes, R.M.S. 
Martins, A.M.A. Cardoso e N. Schell, Study of the Textural Evolution in Ti-Rich NiTi 
Using Synchrotron Radiation, aceito para publicação na NIM-B. 

150 J.P.H.G. Canejo, Tratamento Térmico de Ligas com Memória de Forma Visando a 
Obtenção de Diferentes Gamas de Temperaturas de Transformação, Dissertação de 
Mestrado, Departamento de Ciência dos Materiais, UNL / FCT – Portugal (2005). 

151 J.H. Mulder, Investigation of High Temperature Shape Memory Alloys from the 
Ni-Ti-Zr and Ni-Ti-Hf Systems, Dissertação de Mestrado, Universidade de Twente, 
Holanda (1990). (Citado em: L. Zhao, Texture Development and Anisotropic Behaviour 
in a Ti-45Ni-5Cu (at.%) Shape Memory Alloy, Dissertação de Doutoramento 
(http://doc.utwente.nl/fid/1563), Universidade de Twente, Holanda (1997).) 

152 Y. Hirose, Materials Analysis Using Synchrotron Radiation, Research Report, R&D 
Review of Toyota CRDL, Vol. 38-2 (2003) 1. 

153 W. Matz, N. Schell, G. Bernhard, F. Prokert, T. Reich, J. Clauβner, W. Oehme, R. 
Schlenk, S. Dienel, H. Funke, F. Eichhorn, M. Betzl, D. Pröhl, U. Strauch, G. Hüttig, H. 
Krug, W. Neumann, V. Brendler e P. Reichel, ROBL – The Rossendorf Beam Line at 
the ESRF, Report Jan/1998-Jun/1999, Project-Group ESRF-Beamline (ROBL-CRG), 



Tratamentos Termomecânicos de Ligas do Sistema Ni-Ti. 
Caracterização Estrutural e Optimização das Propriedades Associadas ao Efeito de Memória de Forma. 
 

BIBLIOGRAFIA 

Andersan dos Santos Paula – FCT/UNL – Lisboa (2006) 320

FSR-275, Sep/1999. 
154 R.M.S. Martins, Produção e Caracterização de Películas Finas de Ni-Ti com Memória 

de Forma, Dissertação de Mestrado, Departamento de Ciência dos Materiais, UNL / 
FCT, Portugal (2004). 

155 F.M. Braz Fernandes e R.J.C. Silva, Profile Shape Analysis of XRD Peaks of a 
Quenched Tool Steel, Materials Science Forum, 321-324 (2000) 716. 

156 R.K. Nandi, H.K. Kuo, W. Schlosberg, G. Wissler, J.B. Cohen e B. Crist Jr., 
Single-peak Methods for Fourier-analysis of Peak Shapes, Journal of Applied 
Crystallography, 17 (1984) 22. 

157 B. E. Warren e B. L. Averbach, The Separation of Cold-Work Distortion and Particle 
Size Broadening in X-Ray Patterns, J. Appl. Phys., 23 (1952) 497. 

158 K. Gall, K. Juntunen, H.J. Maier, H. Sehitoglu e Y.I. Chumlyakov, Instrumented 
Micro-indentation of NiTi Shape Memory Alloys, Acta Materialia, 49 (2001) 3205. 

159 J.M. Antunes, A. Cavaleiro, L.F. Menezes, M.I. Simões e J.V. Fernandes, 
Ultra-microhardness Testing Procedure with Vicker Indenter, Surface and Coatings 
Technology, 149 (2002) 27. 

160 M.F.L. Pires e A.G. Pinheiro, Ensaios Mecânicos dos Metais – Princípios, Definições, 
Técnicas de Ensaio e Normas, Instituto Nacional de Investigação Industrial, Lisboa, 
1974. 

161 A.C.R. Trindade, Estudo das Propriedades Térmicas de Compostos Orgânicos – de 
Materiais Papeleiros e de Fibras Têxteis, Dissertação de Mestrado, Departamento de 
Química, Universidade da Beira Interior – Portugal (2000). 

162 R.F. Speyer, Thermal Analysis of Materials, Marcel Dekker, Inc., 1994. 
163 D. Halliday, R. Resnick e K.S. Krane, Física 3, LTC – Livros Técnicos e Científicos 

Editora S.A., 4ª Edição, 1996. 
164 D. Halliday, R. Resnick e K.S. Krane, Física 2, LTC – Livros Técnicos e Científicos 

Editora S.A., 4ª Edição, 1996. 
165 J.V. Fernandes, A.C. Trindade, L.F. Menezes e A. Cavaleiro, Influence of Substrate 

Hardness on the Response of W-C-Co-coated Samples to Depth-sensing Indentation, J. 
Mater. Res., 15 (2000) 1766. 

166 K. Johansen, H. Voggenreiter e G. Eggeler, On the Effect of TiC Particles on the 
Tensile Properties and on the Intrinsic Two Way Effect of NiTi Shape Memory Alloys 
Produced by Powder Metallurgy, Materials Science and Engineering A, 273-275 (1999) 
410. 

167 J.L. Taylor, Dicionário Metalúrgico (Inglês – Português / Português – Inglês), 
Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais, Brasil, Edição de 1993. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Tratamentos Termomecânicos de Ligas do Sistema Ni-Ti. 
Caracterização Estrutural e Optimização das Propriedades Associadas ao Efeito de Memória de Forma. 
 

ANEXOS 

Andersan dos Santos Paula – FCT/UNL – Lisboa (2006) 323

 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 

ANEXO 1 – PICOS DE DRX DAS LIGAS Ni-Ti 
 

Martensite (B19’) 
 

Cálculos feitos no software Carine Cristallography 3.0 com a geometria de 

Bragg-Brentano, aberturas variáveis e sem dispersão anómala. Radiação CuKα1+2 

(λ = 1,541874 Å). Estrutura monoclínica, grupo espacial P21/m e com os seguintes 

parâmetros reticular: ao = 2,887 Å; bo = 4,120 Å e co = 4,626 Å e β = 98,8347º. 

 

d 
(Å) 

Intensidade 
(%) 

(h k l) 
 

2θ 
(º) 

 d 
(Å) 

Intensidade 
(%) 

(h k l) 
 

2θ 
(º) 

4,571 100,0 0 0 1 19,40  1,303 1,7 2 0 2  72,45 
2,346 31,8 1 1 0 38,34  1,237 2,8 1 3 0 76,99 
2,285 14,6 0 0 2 39,39  1,225 2,7 0 2 3 77,92 
2,203 26,0 1 1 1  40,93  1,215 2,6 1 3 1  78,69 
2,06 10,4 0 2 0 43,92  1,21 2,5 1 1 3 79,09 
1,987 18,3 1 1 1 45,61  1,175 2,3 1 3 1 81,93 
1,878 15,0 0 2 1 48,43  1,173 2,2 2 2 0 82,11 
1,751 11,6 1 1 2  52,19  1,172 2,2 2 2 1  82,16 
1,542 7,0 1 1 2 59,92  1,143 1,0 0 0 4 84,76 
1,53 6,8 0 2 2 60,45  1,134 1,0 2 0 2 85,53 
1,524 3,3 0 0 3 60,74  1,132 1,0 2 0 3  85,79 
1,427 2,5 2 0 0 65,36  1,12 1,9 1 3 2  86,92 
1,425 2,5 2 0 1  65,42  1,103 1,8 2 2 1 88,59 
1,359 4,1 1 1 3  69,08  1,101 1,8 2 2 2  88,75 
1,306 1,8 2 0 1 72,29  1,083 1,7 1 1 4  90,72 

 



Tratamentos Termomecânicos de Ligas do Sistema Ni-Ti. 
Caracterização Estrutural e Optimização das Propriedades Associadas ao Efeito de Memória de Forma. 
 

ANEXOS 

Andersan dos Santos Paula – FCT/UNL – Lisboa (2006) 324

Fase-R 
 

Cálculos feitos no software PowderCell com a geometria de Bragg-Brentano e 

monocromador, aberturas fixas e sem dispersão anómala. Radiação CuKα1+2 

(λ = 1,541874 Å). Estrutura trigonal e grupo espacial P3. 

 

d 
(Å) 

Intensidade 
(%) 

(h k l) 
 

2θ 
(º) 

 d 
(Å) 

Intensidade 
(%) 

(h k l) 
 

2θ 
(º) 

3,018 6,4 1 1 1 29,574  1,736 1,3 2 2 -1 52,67 
2,440 1,5 1 0 -2 36,804  1,509 28,6 2 2 2 61,389 
2,145 95,8 1 1 2 42,083  1,293 1,1 1 0 -4 73,11 
2,123 100,0 3 0 0 42,55  1,243 11,1 1 1 4 76,584 
2,033 2,5 2 0 2 44,527  1,230 13,5 4 1 -2 77,552 
1,839 1,0 2 2 0 49,540  1,226 14,4 3 3 0 77,874 

 

Austenite (B2) 
 

Cálculos feitos no software PowderCell com a geometria de Bragg-Brentano, aberturas 

variáveis e sem dispersão anómala. Radiação CuKα1+2 (λ = 1,541874 Å). Estrutura cúbica do 

tipo CsCl e grupo espacial Pm 3 m. 

 

d 
(Å) 

Intensidade 
(%) 

(h k l) 
 

2θ 
(º) 

 d 
(Å) 

Intensidade 
(%) 

(h k l) 
 

2θ 
(º) 

2,997 2,4 1 0 0 29,787  1,340 2,0 2 1 0 70,16 
2,119 100,0 1 1 0 42,629  1,224 49,3 2 1 1 78,038 
1,730 1,2 1 1 1 52,869  1,060 18,5 2 2 0 93,266 
1,499 21,2 2 0 0 61,868      
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Precipitado Ti2Ni 
 

Valores extraídos da ficha JCPDS 72-0442. 

 

d 
(Å) 

Intensidade 
(%) 

(h k l) 
 

2θ 
(º) 

 d 
(Å) 

Intensidade 
(%) 

(h k l) 
 

2θ 
(º) 

6,535 16,9 1 1 1 13,538  1,474 4,4 7 3 1 63,027 
4,002 0,1 2 2 0 22,194  1,415 0,6 8 0 0 65,968 
3,413 0,1 3 1 1 26,088  1,383 1,3 7 3 3 67,699 
3,268 5,0 2 2 2 27,270  1,373 0,1 6 4 4 68,271 
2,830 0,7 4 0 0 31,590  1,334 17,5 8 2 2 70,539 
2,597 7,0 3 3 1 34,510  1,307 5,0 5 5 5 72,219 
2,311 29,3 4 2 2 38,948  1,298 0,9 6 6 2 72,776 
2,178 100,0 5 1 1 41,415  1,266 0,3 8 4 0 74,985 
2,001 25,6 4 4 0 45,281  1,242 2,4 7 5 3 76,628 
1,913 4,3 5 3 1 47,480  1,235 3,5 8 4 2 77,172 
1,887 8,7 4 4 2 48,196  1,207 0,1 6 6 4 79,340 
1,790 0,1 6 2 0 50,984  1,187 0,6 9 3 1 80,956 
1,726 0,8 5 3 3 53,005  1,155 0,1 8 4 4 83,634 
1,706 1,5 6 2 2 53,666  1,138 8,2 9 3 3 85,234 
1,634 1,7 4 4 4 56,259  1,110 1,9 10 2 0 87,892 
1,585 1,9 7 1 1 58,153  1,094 2,1 9 5 1 89,484 
1,513 1,3 6 4 2 61,226      

 

Precipitado Ni4Ti3 
 

Valores extraídos da ficha JCPDS 39-1113. 

 

d 
(Å) 

Intensidade 
(%) 

(h k l) 
 

2θ 
(º) 

 d 
(Å) 

Intensidade 
(%) 

(h k l) 
 

2θ 
(º) 

2,388 30,0 1 3 1 37,635  1,675 15,0 2 3 2 54,755 
2,245 15,0 2 0 2 40,131  1,489 20,0 4 2 2 62,302 
2,092 100,0 1 2 2 43,208  1,22 20,0 5 3 2 78,300 
1,845 20,0 3 1 2 49,351      
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Precipitado Ni3Ti 
 

Valores extraídos da ficha JCPDS 75-0878. 

 

d 
(Å) 

Intensidade 
(%) 

(h k l) 
 

2θ 
(º) 

 d 
(Å) 

Intensidade 
(%) 

(h k l) 
 

2θ 
(º) 

4,413 0,1 1 0 0 20,104  1,512 3,7 2 0 4 61,254 
3,897 0,6 1 0 1 22,800  1,471 0,1 3 0 0 63,152 
3,024 0,8 1 0 2 29,515  1,429 0,1 2 1 3 65,254 
2,548 0,4 1 1 0 35,193  1,327 5,9 2 0 5 70,971 
2,345 0,1 1 0 3 38,355  1,300 0,1 2 1 4 72,655 
2,207 8,9 2 0 0 40,863  1,274 12,8 2 2 0 74,405 
2,133 47,2 2 0 1 42,348  1,224 0,1 3 1 0 78,000 
2,076 38,0 0 0 4 43,561  1,211 0,1 3 1 1 79,000 
1,949 100,0 2 0 2 46,572  1,200 0,1 3 0 4 79,847 
1,879 0,1 1 0 4 48,416  1,172 9,6 2 0 6 82,141 
1,725 20,3 2 0 3 53,030  1,146 0,1 1 0 7 84,503 
1,668 0,1 2 1 0 55,006  1,119 0,1 3 1 3 86,961 
1,635 0,1 2 1 1 56,201  1,103 0,4 4 0 0 88,560 
1,609 0,2 1 1 4 57,190  1,101 0,2 3 0 5 88,774 
1,554 0,1 1 0 5 59,414  1,094 2,3 4 0 1 89,547 
1,548 0,2 2 1 2 59,692      

 

Precipitado TiC 
 

Valores extraídos da ficha JCPDS 32-1383. 

 

d 
(Å) 

Intensidade 
(%) 

(h k l) 
 

2θ 
(º) 

 d 
(Å) 

Intensidade 
(%) 

(h k l) 
 

2θ 
(º) 

2,499 80,0 1 1 1 35,907  1,082 10,0 4 0 0 90,804 
2,168 100,0 2 0 0 41,711  0,993 13,0 3 3 1 101,785 
1,530 60,0 2 2 0 60,450  0,968 25,0 4 2 0 105,502 
1,305 30,0 3 1 1 72,371  0,883 25,0 4 2 2 121,377 
1,249 17,0 2 2 2 76,141  0,833 16,0 5 1 1 135,355 
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Óxido Ti4Ni2O 
 

Valores extraídos da ficha JCPDS 72-0443. 

 

d 
(Å) 

Intensidade 
(%) 

(h k l) 
 

2θ 
(º) 

 d 
(Å) 

Intensidade 
(%) 

(h k l) 
 

2θ 
(º) 

6,540 9,7 1 1 1 13,528  1,475 2,8 7 3 1 62,976 
4,005 0,7 2 2 0 22,178  1,416 0,5 8 0 0 65,913 
3,415 1,6 3 1 1 26,068  1,384 1,6 7 3 3 67,643 
3,270 0,4 2 2 2 27,249  1,374 0,1 6 4 4 68,215 
2,832 1,7 4 0 0 31,567  1,335 19,7 8 2 2 70,480 
2,599 4,5 3 3 1 34,484  1,308 4,4 5 5 5 72,158 
2,312 31,4 4 2 2 38,918  1,299 1,6 6 6 2 72,714 
2,180 100,0 5 1 1 41,383  1,267 0,4 8 4 0 74,921 
2,003 27,9 4 4 0 45,246  1,243 1,9 7 5 3 76,561 
1,915 2,5 5 3 1 47,444  1,236 3,3 8 4 2 77,105 
1,888 11,4 4 4 2 48,159  1,208 0,1 6 6 4 79,271 
1,791 0,2 6 2 0 50,944  1,187 0,3 9 3 1 80,884 
1,727 0,9 5 3 3 52,963  1,139 9,1 9 3 3 85,156 
1,708 5,3 6 2 2 53,624  1,111 1,4 10 2 0 87,811 
1,635 2,3 4 4 4 56,214  1,095 1,2 9 5 1 89,401 
1,586 3,6 7 1 1 58,106  1,090 3,3 10 2 2 89,931 
1,514 1,3 6 4 2 61,177      

 

Óxido TiO2 
 

Valores extraídos da ficha JCPDS 87-0920. 

 

d 
(Å) 

Intensidade 
(%) 

(h k l) 
 

2θ 
(º) 

 d 
(Å) 

Intensidade 
(%) 

(h k l) 
 

2θ 
(º) 

3,248 100,0 1 1 0 27,434  1,360 15,7 3 0 1 68,999 
2,488 43,6 1 0 1 36,077  1,346 7,7 1 1 2 69,797 
2,297 6,5 2 0 0 39,188  1,304 0,9 3 1 1 72,413 
2,187 17,1 1 1 1 41,237  1,274 0,2 3 2 0 74,394 
2,055 6,0 2 1 0 44,040  1,244 1,6 2 0 2 76,533 
1,688 48,0 2 1 1 54,317  1,201 0,9 2 1 2 79,824 
1,624 14,2 2 2 0 56,622  1,170 3,1 3 2 1 82,330 
1,479 6,4 0 0 2 62,754  1,149 2,1 4 0 0 84,242 
1,543 6,5 3 1 0 64,043  1,114 0,8 4 1 0 87,473 
1,424 0,5 2 2 1 65,505  1,094 4,9 2 2 2 89,543 
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Metal Ni 
 

Valores extraídos da ficha JCPDS 88-2326. 

 

d 
(Å) 

Intensidade 
(%) 

(h k l) 
 

2θ 
(º) 

 d 
(Å) 

Intensidade 
(%) 

(h k l) 
 

2θ 
(º) 

1,992 100,0 1 1 1 45,502  1,220 15,7 2 2 0 78,324 
1,725 41,2 2 0 0 53,045      

 

Metal Ti 
 

Valores extraídos da ficha JCPDS 44-1294. 

 

d 
(Å) 

Intensidade 
(%) 

(h k l) 
 

2θ 
(º) 

 d 
(Å) 

Intensidade 
(%) 

(h k l) 
 

2θ 
(º) 

2,555 25 1 0 0 35,093  1,278 1 2 0 0 74,157 
2,341 30 0 0 2 38,421  1,248 9 1 1 2 76,218 
2,243 100 1 0 1 40,170  1,232 6 2 0 1 77,368 
1,726 13 1 0 2 53,004  1,171 1 0 0 4 82,290 
1,475 11 1 1 0 62,949  1,122 1 2 0 2 86,759 
1,332 11 1 0 3 70,661      
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ANEXO 2 – CÁLCULO DAS CONSTANTES DAS ESTRUTURAS 
CRISTALINAS CÚBICA E MONOCLÍNICA 

 

São dadas abaixo as fórmulas para cálculo dos parâmetros reticulares: 

− ac da célula cúbica,  

− am, bm, cm e βm do célula monoclínica. 

Distância interplanar, dc, para a estrutura cúbica: 

222 lkh

a
d c

c
++

=  

Distância interplanar, dm, para a estrutura monoclínica: 
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Ângulo, ψc, entre dois planos, (h1k1l1) e (h2k2l2), da estrutura cúbica: 
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Ângulo,ψm, entre dois planos, (h1k1l1) e (h2k2l2), da estrutura monoclínica: 
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Ângulo, φc, entre duas direcções, (u1v1w1) e (u2v2w2), da estrutura cúbica: 
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Ângulo, φm, entre duas direcções, (u1v1w1) e (u2v2w2), da estrutura monoclínica: 
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ANEXO 3 – CRISTALOGRAFIA DE TRANSFORMAÇÃO DO Ni-Ti 
 

Projecções estereográficas padrão (001)B2 com os respectivos planos de hábito (segundo 

S. Miyazaki et al. [133] a partir de cálculos – círculos cheios – e a partir de medições em 

monocristais de Ti-50,5%at.Ni envelhecidos a 673 K por 3,6 ks após solubilização a 1173 K 

por 3,6 ks – círculos vazios) e correspondentes variantes de B19’ e sentidos da distorção 

(setas). 

 
Variantes Plano de Hábito (n,m) → ((h,k,l),[u,v,w]) 

Plano de Hábito Correspondentes Normal (n) Direcção de Deformação (m) 
1(+) 1-2 -0,8888 -0,215 0,4044 -0,4315 0,7574 -0,4874 
1’(+) 1’-2 -0,8888 0,4044 -0,215 -0,4315 -0,4874 0,7574 
1’(-) 1’-2’ 0,8888 -0,215 0,4044 0,4315 0,7574 -0,4874 
1(-) 1-2’ 0,8888 0,4044 -0,215 0,4315 -0,4874 0,7574 

4’(+) 4’-3 0,215 -0,8888 0,4044 -0,7574 -0,4315 -0,4874 
4(+) 4-3 -0,4044 -0,8888 -0,215 0,4874 -0,4315 0,7574 
4(-) 4-3’ 0,215 0,8888 0,4044 -0,7574 0,4315 -0,4874 
4’(-) 4’-3’ -0,4044 0,8888 -0,215 0,4874 0,4315 0,7574 
2’(-) 2’-1’ -0,8888 0,215 0,4044 -0,4315 -0,7574 -0,4874 
2(-) 2-1’ -0,8888 -0,4044 -0,215 -0,4315 0,4874 0,7574 
2(+) 2-1 0,8888 0,215 0,4044 0,4315 -0,7574 -0,4874 
2’(+) 2’-1 0,8888 -0,4044 -0,215 0,4315 0,4874 0,7574 
3(+) 3-4 0,4044 -0,8888 -0,215 -0,4874 -0,4315 0,7574 
3’(+) 3’-4 -0,215 -0,8888 0,4044 0,7574 -0,4315 -0,4874 
3’(-) 3’-4’ 0,4044 0,8888 -0,215 -0,4874 0,4315 0,7574 
3(-) 3-4’ -0,215 0,8888 0,4044 0,7574 0,4315 -0,4874 
6’(-) 6’-5’ -0,215 -0,4044 0,8888 0,7574 0,4874 0,4315 
6(-) 6-5’ 0,4044 0,215 0,8888 -0,4874 -0,7574 0,4315 
6(+) 6-5 0,215 0,4044 0,8888 -0,7574 -0,4874 0,4315 
6’(+) 6’-5 -0,4044 -0,215 0,8888 0,4874 0,7574 0,4315 
5’(+) 5’-6 -0,4044 0,215 0,8888 0,4874 -0,7574 0,4315 
5(+) 5-6 0,215 -0,4044 0,8888 -0,7574 0,4874 0,4315 
5(-) 5-6’ 0,4044 -0,215 0,8888 -0,4874 0,7574 0,4315 
5’(-) 5’-6’ -0,215 0,4044 0,8888 0,7574 -0,4874 0,4315 
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ANEXO 4 – PROJECÇÕES ESTEREOGRÁFICAS PARA B2 E B19’ 
 

Projecção estereográfica padrão (001) do sistema cúbico utilizada na identificação das 

componentes de textura de B2. 
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Projecção estereográfica padrão (110) do sistema cúbico utilizada na identificação das 

componentes de textura de B2. 
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Projecção estereográfica padrão (111) do sistema cúbico utilizada na identificação das 

componentes de textura de B2. 
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Projecção estereográfica padrão (211) do sistema cúbico utilizada na identificação das 

componentes de textura de B2. 
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Projecções estereográficas padrão do sistema monoclínico utilizadas na identificação 

das componentes de texturas das variantes de B19’ (1, 1’, 2, 2’, 3, 3’) originadas a partir de 

(110)[1 1 0]B2 [125]. 
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Projecções estereográficas padrão do sistema monoclínico utilizadas na identificação 

das componentes de texturas das variantes de B19’ (4, 4’, 5, 5’, 6, 6’) originadas a partir de 

(110)[1 1 0]B2 [125]. 
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Projecções estereográficas padrão do sistema monoclínico utilizadas na identificação 

das componentes de texturas das variantes de B19’ (1, 1’, 2, 2’, 3, 3’) originadas a partir de 

(111)[1 1 0]B2 [125]. 
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Projecções estereográficas padrão do sistema monoclínico utilizada na identificação das 

componentes de texturas das variantes de B19’ (4, 4’, 5, 5’, 6, 6’) originadas de 

(111)[1 1 0]B2 [125]. 
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ANEXO 5 – GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS 
 

Com o intuito de facilitar a compreensão do Português falado e escrito do Brasil, a 

seguir é apresentada uma relação de termos técnicos no Português de Portugal utilizados na 

presente dissertação de doutoramento com base na nomenclatura adoptada pela Associação 

Brasileira de Metalurgia e Materiais (ABM) da American Society for Metals (ASM) [167]. 

 

Português Portugal Português Brasil Inglês Americano 

Arrefecer Resfriar Cooling down 

Austenite Austenita Austenite 

Deformação de corte Deformação cisalhante Shear deformation 

Deslocação Discordância Dislocation 

Difracção Difração Diffraction 

Difractómetro Difratômetro Difractometer 

Ductilidade Dutilidade Ductility 

Eléctrica Elétrica Electrical 

Eléctrodo Eletrodo Electrode 

Electronegatividade Eletronegatividade Electronegativity 

Electrónico Eletrônico Electronic 

Enformação Conformação Forming 

Escorregamento Deslizamento Slip 

Extensão Alongamento percentual Percentage elongation 

Histerese térmica de 

transformação 

Temperatura de histerese Hysteresis temperature 

Laminagem Laminação Rolling 

Investigar Pesquisar Research 

Limites de Grão Contornos de Grão Grain boundary 

Maclagem Maclação Twinning 

Martensite Martensita Martensite 

Óptica Ótica Optic 
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Português Portugal Português Brasil Inglês Americano 

Película fina Filme fino Thin film 

Projecção Projeção Projection 

Radiação Sincrotrão Luz Síncrotron Synchrotron Radiation 

Resistência à tracção Limite de resistência à 

tracção 

Tensile strength 

Susceptibilidade Suscetibilidade Susceptibility 

Tensão de cedência Tensão de escoamento Yield tension 

Tracção Tração Tension 

Transformação inversa Transformação reversa Reverse transformation 

Trefilagem Trefilação Drawing 

Varejamento Flambagem Buckling 

Varrimento Varredura Scanning 

 


