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RESUMO 

O presente estudo está focado em propriedades mecânicas resultantes de 
tratamentos de laminação a frio e envelhecimento aplicados a ligas de TiNbSn 
compreendendo diferentes conteúdos Nb (35% e 42%) e Sn (0% e 2,5%). As 
ligas foram fundidas a arco, homogeneizadas, solubilizadas, laminadas a frio e 
envelhecidas a 400°C durante diferentes tempos de envelhecimento. Um 
conjunto de ensaios de caracterizações, incluindo análise microestrutural, DRX, 
ensaios de tração, tenacidade (J) e análise de fraturas. As ligas apresentaram 
as mesmas fases beta, α" e ômega após laminação a frio, independentemente 
do teor de liga. O efeito da solução sólida levou a mudanças nas propriedades 
mecânicas. Além disso, as ligas apresentaram precipitação em fase alfa e 
conduziram a um estágio de pico após diferentes tempos de envelhecimento 
devido ao teor de Nb. As ligas contendo teor de Nb de 42% e 35% atingiram o 
ponto de pico de envelhecimento dentro de 48 e 72 horas, respectivamente. A 
precipitação da fase alfa nas ligas no ponto de pico aumentaram a dureza, a 
resistência à tração e o módulo de elasticidade das ligas. No entanto, também 
causou diminuição da ductilidade e da tenacidade. Os precipitados finos 
dispersos da fase alfa geraram microcavidades pequenos e pouco profundos, 
que são micromecanismos característicos de fratura de ligas de ponto máximo 
de envelhecimento. 
 

Palavras-chave: TiNbSn, propriedades mecânicas, mecânica da fratura, 

trabalho a frio e envelhecimento. 
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SUMARY 

 

The present study is focused on mechanical properties that result from cold rolling 
and aging treatments applied to TiNbSn alloys comprising different Nb (35% and 
42%) and Sn (0% and 2.5%) contents. The alloys were arc melted, homogenized, 
solubilized, cold rolled and aged at 400 °C for different aging times. A set of 
characterization tests performed, included microstructural analysis, X-ray 
diffraction, microhardness, tensile tests, toughness (J) and fracture analysis. The 
alloys contained all three beta, α” and omega phases after cold rolling, regardless 
of the alloying content. The solid solution effect led to changes in the alloys’ 
mechanical behavior. Furthermore, the alloys presented alpha phase 
precipitation, and it led to a peak-aged stage after different aging times due to the 
Nb content. The alloys containing 42% and 35% Nb content reached the peak-
aged stage within 48 and 72 h, respectively. The α phase precipitation in the 
alloys at peak-aged stage increased the hardness, tensile strength and elastic 
modulus of the alloys; however, it also caused ductility and toughness decrease. 
The fine dispersed precipitates of the alpha phase generated small and shallow 
dimples, which are a characteristic fracture micromechanism of peak-aged alloys. 

 

Key-words: TiNbSn, mechanical properties, fracture mechanics, cold working, 

aging. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Novas ligas de Ti estão sendo desenvolvidas como uma alternativa para 

uso em implantes cirúrgicos e em outros componentes estruturais de 

responsabilidade. Isto se deve ao fato de possuírem propriedades atraentes em 

comparação à liga Ti6Al4V, atualmente a mais empregada. Novas ligas vem 

sendo desenvolvidas com destaque ao menor módulo de elasticidade, menor 

citoxidade (no caso de implantes), maior resistência à corrosão e propriedades 

mecânicas similares às das ligas convencionais (resistência à tração e à fadiga), 

alta resiliência, elevada formabilidade (ZHENTAO e LIAN, 2006).  

O custo elevado para produção das ligas de titânio impede a utilização 

mais ampla. Para minimizar esse problema a sua escolha deve ser feita a partir 

das suas características especiais, que diferenciam das demais. Isso requer uma 

compreensão mais completa das ligas de titânio em comparação a outras ligas, 

incluindo a interação entre custo, processamento e desempenho. 

As propriedades mais atraentes das ligas de titânio considerado uma 

variedade de aplicações são: alta resistência, baixa densidade e excelente 

resistência à corrosão. O seu uso em dispositivos biomédicos ( resistência à 

corrosão e mecânica elevada), componentes de equipamentos de 

processamento químico e, mais recentemente, o uso como ligas superelásticas 

e ligas com memória de forma, são exemplos de aplicação das novas ligas de 

titânio (BOYER, 1994). 

As buscas recentes por novas composições de ligas de Ti estão sendo 

verificadas no campo das ligas “beta”, como os sistemas TiNb e TiNbSn. O 

interesse no desenvolvimento destas ligas desse deve às suas vantagens 

potenciais em relação à resistência mecânica, peso específico, resistência à 

fadiga e à corrosão, memória de forma, toxicidade, tenacidade, ductilidade e 

módulo de elásticidade. Portanto, elas são de interesse para vários campos de 

engenharia como biomecânica, aeronáutica, automotiva, defesa, energia e para 

a melhoria de vida. (ELMAY, 2017) e (ZHANG, 2017). 

A literatura apresenta vários estudos sobre as ligas de Ti (MATSUMOTO, 

2005) e (HANADA, 2014). A inserção do nióbio (Nb) e do estanho (Sn) em ligas 
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Ti-beta tem mostrado ser muito promissora, principalmente quanto ao resultado 

da relação resistência mecânica e densidade. Ligas de alto desempenho tem 

sido obtidas em função da composição química, tipo de deformação, taxa de 

resfriamento, tempo e temperatura do tratamento térmico.  

Apesar de o Brasil contar com 98% das reservas mundiais de nióbio, há 

carência de estudos que envolvam esse material o que confere à pesquisa um 

caráter promotor, tando da aplicação quanto da produção desse metal. 

As ligas de TiNb são geralmente muito dúcteis devido à sua matriz cúbica 

de corpo centrado (CCC) e podem reter fases metaestáveis na temperatura 

ambiente após a têmpera. Portanto, elas são susceptíveis a melhoria das 

propriedades mecânicas através do trabalho a frio e tratamento térmico de 

envelhecimento. Uma gama de propriedades benéficas é adquirida através do 

controle dos elementos de liga, bem como através de processos 

termomecânicos (ZHENTAO e LIAN, 2006). 

A magnitude das propriedades mecânicas dessas ligas TiNb é 

dependente do processamento termomecânico. Uma técnica para se obter 

propriedades mecânicas vantajosas é o refino e homogeneização 

microestrutural (GRIZA, 2014).  

A deformação da liga de TiNb leva à formação de uma fase martensítica 

metaestável induzida por deformações na matriz beta quer devido à laminação 

a quente ou a frio (AZEVEDO, 2015). A adição de Sn às ligas de TiNb estabiliza 

a fase beta (GRIZA, 2014) e (YANG, 2009). OZAKI, et al. (2004) descobriram 

que a adição de Sn na liga de TiNb diminuiu a formação de fase ômega, 

diminuindo assim o módulo de elasticidade da liga. A liga de Ti35Nb2.5Sn 

laminada a quente apresenta resistência mecânica, ductilidade e módulo de 

elasticidade promissores (GRIZA, 2014). Portanto, a adição de Sn, indicam um 

aumento da estabilidade da fase beta e a diminução da formação de fase alfa. 

O refinamento dos grãos das ligas TiNbSn é obtido através de processos 

de conformação a frio, atingindo valores de redução que podem estar acima de 

80%. Esta deformação a frio permite o aumento das propriedades mecânicas, 

mas pode levar a redução da ductilidade e da tenacidade das ligas 

(MATSUMOTO, 2007).  
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A característica de tenacidade à fratura é importante para componentes 

mecânicos e estruturas. Portanto, estas propriedades devem ser investigadas 

em novos materiais que vem sendo estudados para destinações tão importantes 

como biomateriais, estruturas aeronáuticas, entre outras. Vejamos o caso, por 

exemplo, de uma prótese de quadril. Elas são muitas vezes produzidas a partir 

de ligas de alta tenacidade como aço inoxidável austenítico. Há relatos de falhas 

por fadiga de componentes incentivadas simplesmente por um pequeno defeito 

superficial como um risco produzido durante a implantação (RODRIGUEZ, 2010) 

e (CHAO e LÓPEZ, 2007). A tenacidade a fratura é uma característica que 

permite que seja prevista a intensidade de tensões decorrente da presença de 

defeitos para saber se ocorreria ou não a propagação da fadiga nas condições 

de uso in vivo. 

Apesar da importância das características de tenacidade, são escassas 

as publicações a respeito deste tema em ligas TiNb atualmente em 

desenvolvimento. O presente estudo visa fabricar e obter propriedades 

mecânicas das ligas Ti35Nb2Sn, Ti42Nb e Ti42Nb2Sn deformadas a frio e 

envelhecidas, através de ensaios de tração, de tenacidade à fratura, dureza e os 

efeitos dos solutos Nb e Sn nos sistemas TiNb(Sn) na qual podem ser utilizadas 

em produtos das mais diversas áreas, tais como na aviação, em componentes 

estruturais, implantes, ect. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Investigar a correlação entre os teores dos elementos de ligas, 

deformadas a frio e envelhecimento através das propriedades mecânicas e de 

fratura para as ligas TiNb(Sn), e como essa correlação afeta a microestrutura e 

as propriedades mecânicas das ligas de TiNbSn.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Correlacionar o efeito da porcentagem do Nióbio (Nb) e do Estanho (Sn) 

na microestrutura das ligas; 

 

 Investigar o efeito do envelhecimento das ligas TiNb(Sn) deformadas a 

frio; 

 

 Investigar o efeito da deformação seguida de envelhecimento, sem a 

necessidade de solubilização; 

 

 Correlacionar o efeito da porcentagem do Nióbio (Nb) e do Estanho (Sn) 

nas características de tração; 

 

 Correlacionar o efeito da porcentagem do Nióbio (Nb) e do Estanho (Sn) 

nas características de tenacidade e os micromecanismos de fratura. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. Ligas de Titânio 

 

O Titânio (Ti) foi descoberto como elemento há mais de 200 anos, mas 

somente nos últimos 60 anos este metal ganhou maior importância e passou a 

ser comercializado. Ao final da década de 40, começaram a ser observadas as 

características físicas e propriedades mecânicas das ligas de titânio. A partir de 

então elas alcançaram importância comercial, tendo em vista  potencial de 

utilização nos setores automobilísticos, marítimos, aeronáuticos, na indústria de 

alimentos, petroquímica, biomedicina, entre outros. Além disso, estas ligas são 

consideradas ligas leves se comparadas as ligas de Fe, Ni, Cu (ZHANG, 2017). 

O titânio puro possui densidade de 4,5 g/cm³, ponto de fusão de 1668°C, 

resistência mecânica à tração entre 240 e 690 MPa, módulo de elasticidade de 

103 GPa e excelente resistência à corrosão (LEYENS e PETERS, 2004).  

Anos depois de serem observadas as características físicas e propriedades 

mecânicas das ligas de titânio, a liga Ti6Al4V passou a ser responsável por mais 

da metade das aplicações de ligas de titânio, por apresentar excelentes 

caracteríscitas que a diferem dos aços até então utilizadas. A liga Ti6Al4V pode 

atingir resistência à tração próxima a 1060 MPa. Se tratada termicamente por 

solubilização entre 850° e 950°C, entre 15 a 30 minutos, resfriada em água e 

envelhecida entre 480° e 540°C durante 4 a 5h e resfriada ao ar, pode atingir 

valores de resistência à tração da ordem de 1225 MPa, limite de escoamento de 

1078 MPa e alongamento de 7% (CHIAVERINI, 1986). Algumas das principais 

aplicações para a liga Ti6Al4V são: discos e lâminas de compressor de turbina 

a gás para aviões, partes extrudadas e chapas para fuselagens e aplicações 

análogas na industria aeronáutica. Em resumo, as principais aplicações das ligas 

de titânio são feitas devido à elevada relação resistência/peso (CHIAVERINI, 

1986).  

Existem duas formas alotrópicas do titânio puro: Ti-alfa hexagonal 

compacto (HC) e Ti-beta cúbica de corpo centrado (CCC) (Figura 3.1). A fase 

alfa (α) é estável até a temperatura de 882 ºC. Acima desta temperatura surge a 

fase beta (β) (LEYENS e PETERS, 2004). A manipulação destas variações 
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alotrópicas através de adições de vários elementos de liga e de processamento 

termomecânico são os alicerces para o desenvolvimento de uma gama de novas 

ligas com menos propriedades associados.  

Diversos elementos químicos que formam solução sólida com o Ti são 

classificados com base no efeito de estabilidade das fases alfa e beta. Elementos 

que estabilizam a fase alfa são conhecidos como alfa-estabilizadores (Al, Ga, O, 

N, C) e os elementos que estabilizam a fase beta são chamados de beta-

estabilizadores (V, Mo, Nb, Fe, Cr, Ni). Outros elementos como o Sn e Zr são 

considerados neutros, por não estabilizar a fase alfa ou beta, embora participam 

da solução sólida com o titânio (VYDEHI, 2006). A Figura 3.2 mostra a influência 

de elementos de liga alfa-estabilizadores e elementos de liga beta-

estabilizadores no diagrama de fases do titânio (LÜTJERING, 2007). 

 

 

(a)                                                            (b) 

Figura 3. 1.(a) Célula unitária da estrutura hexagonal Compacta - fase alfa. (b) 

célula unitária da estrutura cúbica de corpo centrado – fase beta. (LEYENS e 

PETERS, 2004) e (LÜTJERING, 2007). 
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Figura 3. 2. Efeito dos elementos de liga no equilíbrio dos diagramas de fases 

das ligas de titânio. (LEYENS e PETERS, 2004) e (LÜTJERING, 2007).  

 

 

3.2. Ligas de Ti-alfa 

 

Ligas Ti-alfa foram primeiramente utilizadas nos setores químicos e 

engenharia industrial (LEYENS e PETERS, 2004). Estas ligas possuem 

excelentes propriedades de corrosão e são deformáveis e apresentam alta 

resistência mecânica, tenacidade, e soldabilidade. Além disso, apresentam 

propriedades criogênicas por não apresentarem transição dúctil-frágil (BOYER, 

1994). 

 

3.3. Ligas de Ti-beta 

 

A adição de elementos de ligas, tais como V, Cr, Fe, Mn, Nb e Sn em teores 

expressivos aumenta a resistência mecânica e também estabiliza a fase beta, 

diminuindo a temperatura de transformação alotrópica do Ti (LEYENS e 

PETERS, 2004). É a classe mais versátil de ligas de Ti. Possuem alta relação 

resistência/densidade, baixo móbulo de elasticidade, alta resistência à fadiga, 

facilidade em processos de tratamentos térmicos, resistentes à corrosão. Estas 

ligas tem excelentes propriedades de forjabilidade e temperabilidade. Faixa de 

temperatura de envelhecimento entre 450 a 650°C é bastante comum. Este 

tratamento resulta na formação de partículas de fase alfa finamente dispersas 
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na matriz beta com aumento significativo da dureza e resistência mecânica 

(WANG, 2013). 

 

3.4. Ligas de Ti-(alfa+beta) 

 

Ligas Ti alfa+beta, apresentam de 10 a 50 % da fase beta em volume. 

Essas ligas exibem propriedades mecânicas relacionadas às variações de 

frações volumétricas das fases alfa + beta (BOYER, 1994). 

Dentre as principais ligas de Ti-(alfa+beta), a mais utilizada e amplamente 

produzida é a liga Ti6Al4V. Seu alto desempenho na relação 

resistência/densidade, torna-a atrativa comercialmente (CALLISTER, 2009). 

Mais da metade de todas as ligas em uso utilizam esta composição, 

desenvolvida no início dos anos 1950 nos Estados Unidos (LEYENS e PETERS, 

2004). Além disso, esta liga é utilizada intensamente como biomaterial, 

principalmente para implantes ortopédicos (BANERJEE e WILLIAMS, 2013). 

 

3.5. Microestruturas das ligas de Ti 

 

Ligas de Ti podem apresentar uma grande variedade de microestruturas 

dependendo da adição dos elementos químicos, processamento e tratamento 

térmico empregado. Algumas destas transformações estão relacionadas com as 

transformações alotrópicas de alfa e beta, enquanto que outras envolvem 

reações de precipitação que envolvem a formação de fases de transição 

metaestáveis e o equilíbrio que ocorre durante a decomposição das fases alfa 

ou beta metaestáveis. Ligas de Ti, quando aquecidas acima da temperatura de 

transição beta, ao se resfriar, transforma-se em várias fases de equilíbrio ou fora 

do equilíbrio, dependendo da taxa de resfriamento e do teor de elementos de 

liga (Figura 3. 3) (VYDEHI, 2006). A Tabela 3.1 apresenta algumas destas fases 

presentes nas ligas de Ti. 
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Tabela 3. 1. Fases presentes nas ligas de Ti. 
Fase Descrição 

Alfa (α) Forma alotrópica a baixa temperatura de titânio com estrutura 

HC; Existe abaixo da transição beta; 

Beta 

(β) 

Forma alotrópica de alta temperatura com estrutura CCC; 

Existe a baixa temperatura como fase metaestável ou estável 

em ligas altamente enriquecidas; 

α' Fase fora do equilíbrio devido à transformação martensítica; 

estrutura HC; 

α" Martensita com estrutura ortorrômbica induzida por 

deformação a frio; 

Ômega 

(ω) 

Um alótropo com estrutura hexagonal; Ocorre como uma fase 

de transição a partir da fase beta metaestável; 

 

 

 

Figura 3. 3. Curva TTT da liga de Ti, (VYDEHI, 2006). 
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3.6. Solubilização e envelhecimento 

 

Solubilização é o tratamento térmico no qual ocorre a dissolução de 

partículas de segundas fases de modo a se obter uma estrutura monofásica 

supersaturada (SANTOS, R. G. 2006).  

Envelhecimento é o tratamento térmico que ocorre pela precipitação de 

fase a partir da estrutura supersaturada, por meio do mecanismo de nucleação 

e crescimento, em direção ao equilíbrio termodinâmico. O envelhecimento é 

aplicado comumente para obter maior resistência mecânica, mas pode auxiliar 

na recuperação de uma estrutura deformada (BOYER, 1994).  

A etapa do envelhecimento visa promover, a partir da solução sólida 

monofásica supersaturada, a formação de precipitados na forma de partículas 

finas dispersas homogeneamente no interior dos grãos da fase matriz. Para 

tanto, deve-se escolher uma temperatura em que a velocidade de crescimento 

seja baixa o suficiente para impedir a difusão de longo alcance, dificultando a 

movimentação dos átomos de soluto para os contornos de grão, de modo a 

provocar a nucleação das partículas no interior dos grãos (SANTOS, R. G. 2006). 

A formação do precipitado produzido pelo processo de envelhecimento 

pode ser: 

a) coerente com a matriz – significa que existe uma correspondência 

cristalográfica entre a rede do precipitado e a rede da matriz; 

b) semi-coerente – significa que só existe uma correspondência parcial 

entre as respectivas redes; discordâncias formam-se nos sítios de não-

correspondência; 

c) incoerente – significa a inexistência de qualquer correspondência entre 

as respectivas redes. 

 

A Figura 3.4 apresenta a distribuição dos tipos de precipitados conforme 

a disposição na rede (SANTOS, R. G. 2006). 
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Figura 3. 4 . Representação da distribuição dos precipitados. Em (a) solução 

sólida, em (b) precipitado coerente, em (c) precipitado semi-coerente e em (d) 

precipitado incoerente (SANTOS, R. G. 2006). 

 

Para que ocorra o envelhecimento, é necessário que a partícula de 

segunda fase formada seja solúvel em temperaturas elevadas mas que diminua 

sua solubilidade com a redução da temperatura. Em algumas ligas é normal que 

tenha uma certa coerência entre as redes da partícula com a matriz conforme a 

Figura (3.4), enquanto que nos sistemas por endurecimento por envelhecimento 

geralmente não existe nenhuma coerência entre as partículas finas de segunda 

fase com a matriz (ver Figura 3.4) (DIETER, 1988).  

A formação do precipitado coerente ocorre a partir da temperatura de 

solubilização, após o resfriamento rápido com a matriz. Ligas contém regiões de 

segregação de soluto chamados de zonas GP (Guinier-Preston). Estas zonas 
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podem produzir deformações localizadas, de maneira que a dureza é maior do 

que da solução sólida. Com o envelhecimento a dureza aumenta (JING, 2008), 

favorecida pelo ordenamento de grandes grupos atômicos nos planos 

preferenciais de deslizamentos da matriz. Portanto, os precipitados coerentes da 

rede da matriz produzem um aumento do campo de deformação e, 

consequentemente um aumento da dureza. Com a permanência do 

envelhecimento, essas partículas começam a crescer e não se apresentam mais 

coerentes com a matriz, e consequentemente a dureza tende a reduzir (DIETER, 

1988). 

BUHA, (2009), caracterizou os precipitados das ligas Mg-Zn-Ti e Mg-Zn 

durante envelhecimento. As ligas Mg-2.8Zn e Mg-7Zn foram homogeneizadas a 

335 ºC durante 96 horas, resfriadas em água, solubilizadas a 340 ºC por 5 horas, 

resfriadas em água e envelhecidas em 160 ºC. Enquanto que as ligas Mg-2.4Zn-

0.4Ti e Mg-6Zn-0.8Ti foram homogeneizadas a 340 ºC durante 24 horas, 

resfriadas em água, solubilizadas a 340 ºC por 4 horas, resfriada em água e 

envelhecidas por 160 ºC, 70 ºC e 95 ºC. Ele observou que a dureza produzida 

pelo envelhecimento quase que dobrou comparada com a da liga sem o 

tratamento. Diferentes elementos adicionados a liga Mg-Zn, promovem ou 

favorecem a nucleação de diferentes tipos de precipitados. A Figura 3.5 

apresenta a curva de envelhecimento para diferentes ligas.  
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Figura 3. 5. Representação da curva de envelhecimento de ligas MgZn e MgZnTi. 

(BUHA, 2009) 

 

CHENG, et. al. (2013), observaram o comportamento de precipitação da 

liga de Cu-0.69Cr-0.10Zr-0.02Mg laminada a quente a 850 ºC, seguida de 

solubilização 960 ºC durante 2 horas, resfriada em água, submetida ao 

envelhecimento de 450 ºC e 550 ºC durante vários períodos. A dureza da liga 

aumenta rapidamente no estágio de iniciação do envelhecimento a 450°C. Após 

envelhecer a 450 °C durante 4 horas, a cinética de precipitação de fases parece 

diminuir. Ao envelhecer a 550 °C, é evidente que um processo de endurecimento 

muito rápido ocorre até as 2 horas iniciais e a dureza diminui com o aumento do 

tempo de envelhecimento. Nas 4 horas iniciais de envelhecimento, as ligas 

envelhecidas a 550°C têm dureza mais elevada do que envelhecidas a 450°C. À 

medida que a liga é envelhecida a baixa temperatura, leva mais tempo para 

conseguir uma precipitação completa devido à baixa taxa de difusão dos átomos 

de soluto. Uma temperatura de envelhecimento mais elevada e um tempo de 

envelhecimento mais longo conduzem facilmente ao super-envelhecimento. Os 

autores puderam concluir que as zonas de Guinier-Preston (GP) com a mesma 

estrutura e retículo que a matriz de Cu se formaram na fase de envelhecimento. 

Isto significa que os precipitados ricos em Cr têm a estrutura CFC em vez do 



Capítulo 3 –Revisão Bibliográfica 

 

Tese de Doutorado – Thiago Figueiredo Azevedo  14 

equilíbrio CCC, representando uma diferença de energia interfacial baixa entre 

a fase CFC rica em Cr e a matriz de cobre. 

Muitos estudos sobre deformação e envelhecimento de ligas TiNb aplicam 

a deformação, solubilização e depois envelhecimento (WANG, 2013), 

(MATSUMOTO, 2007) e (GUO, 2013). Poucos estudos fazem a deformação 

seguido do envelhecimento. Um desses estudos foi apresentado por (XU,  2016). 

A liga Ti-15Mo-3Al-2.7Nb-0.2Si, com 50% de deformação a frio condicionada 8 

horas de envelhecimento a 500ºC. XU et al. (2016), alcançaram resistência 

mecânica por volta dos 1800MPa. Portando, foi percebido que o envelhecimento 

após deformação a frio provoca aumento de dureza maior do que após 

solubilização (TIEWEI, 2016). 

 

3.7. Envelhecimento de Ligas de Ti-beta 

 

Ligas Ti-beta envelhecidas tentem a aumentar a dureza em função do 

tempo de envelhecimento. Durante o envelhecimento, a resistência à tração e 

ao escoamento aumentam e a ductilidade diminui. Após o super-

envelhecimento, durante o qual a fase ômega se dissolve, e é subistituída pela 

fase alfa, a ductilidade é restaurada. A maioria dos elementos de transição 

comuns (exceto o Nb) diminui o parâmetro de rede da fase CCC. Portanto, 

durante o envelhecimento de ômega+beta, a rede geralmente se contrai quando 

a fase beta se torna enriquecida em soluto. Se ultrapassado o limite da 

temperatura de envelhecimento, a rede da liga alfa + beta pode expandir-se para 

acompanhar um reajuste da fração volumétrica da fase beta para o seu valor de 

equilíbrio (BOYER, 1994). 

QINGHUA, et al. (2010), estudaram o efeito do envelhecimento de ligas 

TiNb com elementos beta-estabilizadores. Observaram que, nas amostras 

envelhecidas de Ti24Nb6Zr7.5Sn2Fe, a formação da estrutura martensítica α” 

depende das condições do envelhecimento e dos elementos beta-

estabilizadores. Essa liga quando submetida a temperatura de 500 ºC durante 1 

hora apresenta excelentes propriedades de resistência mecânica, módulo de 

elasticidade e dureza Vickers, 846MPa, 26GPa e 398HV respectivamente. 
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FERRANDINI, et al. (2007), estudaram o efeito do envelhecimento de 

ligas Ti-beta, nas seguintes composições: Ti-35Nb-7Zr-5Ta e Ti-35Nb-7Ta. As 

ligas foram homogeneizadas a 1000°C durante 24 horas e resfriadas no forno. 

Então elas foram laminadas a quente a 1000°C. Após processo de laminação, 

elas receberam tratamento de solubilização a 1000°C durante 35 minutos, 

resfriamento em água e finalmente foram envelhecidas a temperaturas de 200 a 

700°C durante 4 horas. Posteriormente, as ligas foram envelhecidas a 300°C e 

400°C durante 90 horas. Os autores concluiram que maiores valores de dureza 

foram obtidos quando as amostras foram envelhecidas na temperatura de 

400°C. Quando envelhecidas a temperaturas superiores a 500°C, as ligas 

apresentaram menores valores de dureza e a difração de raios X (DRX) mostrou 

que somente a fase alfa precipitou. Quando envelhecida a 300°C durante 90 

horas a liga Ti-35Nb-7Zr-5Ta apresentou precipitação da fase alfa e a liga Ti-

35Nb-7Ta apresentou precipitação da fase ômega. Quando envelhecida a 400°C 

por 90 horas ambas ligas apresentaram precipitação de fase alfa, indicando que 

estas fases precipitaram durante o tratamento de 4 horas de envelhecimento. 

 

3.8. Discordâncias e energia da falha de empilhamento 

 

Quando um material se deforma plasticamente, uma movimentação de 

grande número de discordâncias acontece no interior da estrutura. Como 

consequência disso, existem regiões com deformações da rede cristalina 

submetidas a tensões do tipo: tração, compressão, cisalhamernto e torção, que 

são impostas sobre os átomos vizinhos. Estas deformações se propagam para 

os átomos vizinhos e suas magnitudes diminuem na medida que se afastam 

radialmente a partir da discordância. Durante a deformação plástica, a 

quantidade de discordância na rede cresce exponencialmente. Diante disto, 

novas discordâncias surgem e grãos que anteriormente eram equiaxiais são 

reduzidos atuando como possíveis regiões onde pode haver risco quanto a 

integridade estrutural com sítios de concentradores de tensão (CALLISTER,  

2009), (DIETER, 1988) e (HERTZBERG, 1996). 

A maneira pela qual o metal se deforma depois que é superada a tensão 

de escoamento depende de muitos fatores. Os parâmetros que controlam o 
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processo de deformação incluem a composição da liga, sua classe (alfa, alfa + 

beta ou beta) sua condição (temperado, envelhecido ou deformado a frio), 

velocidade e temperatura - condições sob as quais a deformação é realizada 

(BOYER, 1994). 

A maior parte da energia de falha de empilhamento armazenada é devida 

à geração e à interação das discordâncias durante o trabalho a frio (DIETER, 

1988). Através da microscopia eletrônica de transmissão, é possível constatar, 

nos estágios iniciais da formação das discordâncias, a existência de grandes 

falhas de empilhamento, que se originam nos contornos de grãos. A sequência 

completa da formação da estrutura envolve uma mudança da estrutura cristalina 

do tipo hexagonal compacto (HC) para o tipo cúbico de face centrada (CFC). 

Durante a formação das falhas de empilhamento, a seqüência de empilhamento 

ABABAB... da estrutura hexagonal é transformada em seqüências de 

empilhamento ABCABC ... ou ACBACB ... da estrutura CFC (SHA e MALINOV,  

2009). 

Em metais policristalinos, como ligas de titânio, as discordâncias não se 

propagam com o mesmo grau de facilidade sobre todos os planos 

cristalográficos de átomos e nas direções cristalinas. Existem planos 

preferenciais de escorregamento que dependem de sua estrutura cristalina e da 

densidade atômica deste plano, como observado na Figura 3.6 (HERTZBERG, 

1996) e (CALLISTER, 2009). 

Cada uma das fases do Ti (Ti-alfa e Ti-beta) exibem plasticidades 

diferentes devido a sua estrutura cristalina e ao número diferente dos sistemas 

de deslizamento. A deformação do Ti-alfa, em temperatura ambiente ou elevada, 

ocorre por deslizamento. Os sistemas de deslizamento em Ti-alfa são: {1100} 

<1120> e {1101} <1120> (Figura 3.7). O valor crítico de tensão de cisalhamento 

depende da temperatura de deformação aplicada, das impurezas e do sistema 

de deslizamento. A energia de falha de empilhamento e a densidade de 

empacotamento de átomos são maiores em planos {1100} do que em planos 

{0001} (AMIN, 2012). 
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(a)                                                                      (b) 

 

(c) 

Figura 3. 6. Sistemas preferenciais de deslizamento. Em (a) CCC, em (b) CFC e 

em (c) HC. (HERTZBERG, 1996); 

 

 

Figura 3. 7. Sistemas de deslizamentos de estrutura hexagonal compacto (HC) 

características de ligas Ti-alfa. 
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A deformação a frio é capaz de produzir falhas de empilhamentos na 

maioria dos metais. Em estruturas compactas, a energia de falha de 

empilhamento determina as discordâncias, a qual influencia a ocorrência do 

deslizamento e, subseqüentemente, a taxa de encruamento. Falha de 

empilhamento ocorre mais facilmente em arranjos atômicos no plano {111} de 

uma estrutura cúbica de face centrada (CFC) e no plano {0001} de uma estrutura 

hexagonal compacta (HC). O deslizamento no plano {111} de uma rede CFC 

produz uma falha de empilhamento através do esquema representado na Figura 

3.8.b. O deslizamento ocorreu entre uma camada de A e uma camada de B, 

dando origem ao movimento de uma mesma distância para a direita de cada 

camada atômica acima do plano de deslizamento. Consequentemente, o 

empilhamento foi transformado em ABCA:CAB (Figura 3.8.b). A sequência de 

empilhamento dos planos atômicos na estrutura CFC é dada por ABC ABC ABC 

enquanto que, para a estrutura HC, a sequência é dada por AB AB AB. 

Comparando essa sequência de empilhamento da Figura 3.8b com a estrutura 

HC sem falhas (Figuras 3.8.d), podemos observar que a falha de empilhamento 

devido à deformação contém quatro camadas de uma sequência HC (DIETER, 

1988). 

Outra maneira de ocorrer falha de empilhamento num metal CFC é 

através da sequência da Figura 3.8.c. Tal sequência (ABC:ACB:CA) carterística 

uma falha de empilhamento de macla (DIETER, 1988). 

A deformação plástica em Ti-beta ocorre por mecanismos característicos 

de metais com estrutura CCC, com os seguintes sistemas preferenciais de 

deslizamento: {110} <111>, {112} <111>, {123} <111> juntamente com o sistema 

de maclas {112} <111>. Os elementos de liga afetam a plasticidade do Ti-beta 

em diferentes graus. Deformações a frio de Ti-beta, com alto teor de Mo, Nb ou 

Ta, podem exceder 90% de defeitos por falha por empilhamento (AMIN, 2012). 

Elementos de liga podem reduzir ou melhorar as energias de falhas 

individuais de Ti-alfa. Em geral, as energias de falha por emplilhamento depende 

essencialmente da capacidade de recuperação das regiões defeituosas. A 

acomodação da deformação da rede causada pela presença de solutos de liga 

é facilitada pela desordem da ligação atômica e sua transição para as 

configurações explicitamente metálicas nas falhas de empilhamento. Entretanto, 
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a distorção interplanar da distância e a solubilidade diferente do soluto dentro 

das estruturas da falha de empilhamento melhoram as energias de falha por 

emplilhamento total (KWASNIAK, 2016). 

 

 

(a)                                           (b)                                 

 

 (c)                                        (d) 

Figura 3. 8. Estrutura falhadas. (a) empilhamento CFC, (b) falha de deformação 

em CFC, (C) falha de macla em CFC e (d) empilhamento HC (DIETER, 1988). 

 

A Tabela 3.2 apresenta os planos preferenciais de deslizamento das 

estruturas cúbica de face centrada (CFC), hexagonal compacta (HC) e cúbica de 

corpo centrado (CCC). A formação de falha de empilhamento na rede CCC 

(exemplo: Ti-beta) é mais difícil do que na estrutura CFC e HC, apesar da 

esturura CCC apresentar um elevado número de sistemas de deslizamento 

(Tabela 3.2) e por não apresentar planos compactos como nas estrururas CFC 

e HC (DIETER, 1988).  

 

 



Capítulo 3 –Revisão Bibliográfica 

 

Tese de Doutorado – Thiago Figueiredo Azevedo  20 

Tabela 3. 2. Representação dos planos preferenciais de deslizamento em 

relação a estrutura cristalina. 

 

Estrutura Números de 
sistemas de 
deslizamento 

Plano preferencial 
de deslizamento 

Direção 
preferencial 

CFC 12 {111} <110> 
HC 3 {0001} <1120> 

CCC 48 {110}, {112} e {123} <111> 
 

 

Estudos são necessários para produzir materiais de alta resistência e de 

maior dutilidade. Redução de tamanho de grão é uma das formas de alcançar 

altas resistências mecânicas. Quanto menor o tamanho do grão, mais difícil a 

organização microestrutural (DIETER, 1988) e (CALLISTER, 2009). Para isto, 

fazem-se grandes adições de átomos de soluto, como Nb e Sn, por exemplo, 

para aumentar a resistência mecânica, e com isso a precipitação de partículas 

finas de alfa dificultando o re-ordenamento atômico. 

Estudos relacionados a energia de falha de empilhamento de ligas Ti-beta 

são praticamente inexistentes. Nesta situação, tem sido observado que o 

comportamento de deformação de ligas Ti com estrututa CCC depende 

intensamente da estabilidade da fase beta.  

HUANG, et al. (2012) calcularam a estabilidade estrutural e a energia de 

falha de empilhamento nos sistemas de deslizamentos {112} <111> e {110} 

<111> em ligas beta de TiNb em função do teor de Nb, ou seja, o número de 

elétrons de valência. O cálculo da falha de empilhamento nos sistemas de 

deslizamento pode ser obtido através da diferença de energia com relação a 

variação do deslocamento por unidade de área. A estabilidade estrutural e as 

energias de falha de empilhamento se apresentaram instáveis ao longo destes 

sistemas de escorregamento que diminuem com a redução do número de 

elétrons de valência nestas ligas beta TiNb. A diferença da energia de falha de 

empilhamento instável em Ti-25Nb indica que os planos de deslizamento globais 

mudam de {110} <111> para ambos {112} e {110} <111>. 
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3.9. Propriedades mecânicas de ligas Ti-beta 

 

As ligas de titânio beta são conhecidas por apresentar baixo módulo de 

elasticidade e pela possibilidade de mudar amplamente seu módulo em função 

da adição de elementos de liga e tratamentos termomecânicos. Há, pelo menos, 

duas teorias distintas que explicam as mudanças de módulo no Ti-beta: a 

eletroafinidade e a texturização. 

OZAKI, et al., (2004), estudaram a dependência do módulo de 

elasticidade em relação a eletroafinidade dos elementos beta-estabilizadores. 

Utilizou-se da liga TiV e TiNb e ligas ternárias com a adição do Sn. Para termo 

de cálculos, OZAKI definiu dois parâmetros (Bo e Md). Bo é a força da ligação 

covalente entre o Ti e o elemento de liga, enquanto que Md é a relação entre a 

eletronegatividade e tamanho do raio do elemento de liga. 

De acordo com a definição dos parâmetros mencionados anteriormente, 

para atingir valores de módulo de elasticidade menores, deve-se ter um valor de 

Bo menor possível e, consequentemente, um valor de Md máximo possível 

(OZAKI, 2004). (Figura 3.9) 

 

Figura 3. 9. Representação da dependência do módulo de elasticidade em 

função da força de ligação covalente (Bo) na liga TiNbSn (OZAKI, 2004). 
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OZAKI, et al. (2004), apresentaram a relação de dependência entre 

módulo de elasticidade e a porcentagem de Nb na liga de TiNb. Foi observado 

que as regiões onde obtemos menores módulos de elasticidade estão 

compreendidas entre 10-20% e entre 35-50% em peso (Figura 3.10). 

 

 

Figura 3. 10. Relação do módulo de elasticidade com o teor de Nb em ligas TiNb 

(OZAKI, 2004). 

 

Texturização refere-se à tendência das principais direções cristalográficas 

de grãos adjacentes de um metal policristalino para se alinhar ou assumir uma 

certa orientação preferencial. Texturização de ligas Ti-beta adicionados V, Mn, 

Nb e Mo tem sido extensivamente estudadas (BOYER, 1994).  

Ligas de titânio podem apresentar variação de texturização pronunciada 

devido a anisotropia inerente da estrutura cristalina hexagonal de fase alfa. Estas 

texturas cristalográficas se desenvolvem mediante a aplicação de uma 

deformação e podem ser mais pronunciadas por tratamento térmico de 

recristalização. A texturização descreve a orientação do plano (0002) 

característico da fase alfa-hexagonal em relação ao plano de deformação. 

Portanto, a intensidade da texturização pode ser aumentada com o aumento do 

grau de deformação plástica induzida (LEYENS e PETERS, 2004).  
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Processos termomecânicos podem resultar em valores reduzidos de 

módulo de elasticidade através da texturizaçao, e melhoria nas propriedades 

mecânicas das ligas TiNbSn no sentido de laminação (HANADA, 2014). 

Entretanto, o acréscimo de resistência à tração é seguido de redução de 

ductilidade e isso pode, enfim, influenciar a tenacidade à fratura do material.  

 

3.10. Transformações termo mecânicas 

 

Os processos termomecânicos podem ser classificados como trabalho a 

quente, trabalho a morno e trabalho a frio. Trabalho a quente é definido quando 

as condições de temperatura e de deformação mecânica ocorrem durante o 

processo de recuperação da rede cristalina do material, ou seja, o encruamento 

e a estrutura distorcida dos grãos produzida pelo processo de deformação são 

eliminados através da formação de novos grãos resultando do processo de 

recristalização (DIETER, 1988) e (HERTZBERG,1996). A deformação através 

do trabalho a frio é realizada geralmente a temperatura ambiente onde os 

processos de recuperação não tenham efeitos causando, assim, a redução do 

tamanho do grão. Tamanho do grão influencia o aumento da resistência 

mecânica, dureza e redução de ductilidade e tenacidade através do efeito do 

encruamento (CHIAVERINI, 1986) e (HERTZBERG,1996). Encruamento é o 

fenômeno segundo o qual um metal se torna mais duro e resistente quando 

submetido a uma deformação plástica, causado pelo trabalho a frio. Dessa 

forma, a tensão imposta necessária para deformar aumenta com o trabalho a frio 

devido ao aumento da densidade de discordâncias ocasionadas, aumentando, 

assim a resistência ao movimento dessas discordâncias (CALLISTER, 2009). 

Em relação às ligas de Ti, o processo de deformação a frio é o mais 

utilizado para processamento termomecânico a fim de se obter excelentes 

propriedades mecânicas (WANG, 2013), (MATSUMOTO, 2005), (HANADA, 

2014), (PARADKAR, 2008) e (CHOI e LEE, 2017).  

A martensita induzida por deformação (α") é formada durante processo de 

deformação a frio, e no caso da laminação, permanece a relação de orientação 

dos grãos entre beta e α". Mudanças nas propriedades mecânicas e no módulo 

de elasticidade são influenciadas também por esta fase (MATSUMOTO, 2007). 
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O surgimento desta fase depende da taxa de deformação (CHOI e LEE, 2017) e 

da temperatura de envelhecimento (ZHOU, 2004).  

A formação deste fenônemo pode ser observada nas ligas de Ti-beta na 

forma de um patamar da primeira tensão de escoamento (GUO, 2013; 

AZEVEDO, 2015) por causar tensões e também pode ser observado em ligas 

Ti-beta enriquecidas com elementos estabilizadores (CHOI e LEE, 2017). 

CHOI e LEE, (2017), estudaram uma nova liga Ti-beta metaestável. Foi 

utilizada a liga Ti6Mo6V5Cr3Sn2,5Zr, após o tratamento térmico de aquecimento 

a 780 ºC por 30 minutos seguido de resfriamento em água. Em seguida, o 

material após laminado a frio com reduções de 10 até 70% de espessura. 

Observou-se que a dureza dessa liga aumentava na medida em que a espessura 

se aproximava dos 70% de redução, e essa deformação a frio levou ao 

surgimento da fase α” induzida e a uma redução no tamanho do grão. Ligas Ti-

beta termo mecanicamente processadas apresentam excelentes propriedades 

mecânicas devido ao tamanho pequeno dos grãos e a presença de particulas 

finas dispersas de fase martensítica α”. 

MATSUMOTO, et al. (2007), estudaram a influência da deformação a frio e 

posterior tratamento térmico na microestrutura de ligas de Ti35Nb4Sn. Eles 

aplicaram 30-90% de redução a frio e observaram o surgimento de 

transformação martensítica induzida por deformação de α”. O posterior 

tratamento térmico de solubilização e envelhecimento permitiu obter uma 

microestrutura de fase α’’ com alta relação de resistência mecânica e módulo de 

elasticidade, mas com redução da tenacidade por causa do alto grau de 

encruamento da liga. 

BO, et. al. (2013), observaram em ligas de Ti-beta o surgimento de uma 

microesturuta de fases metaestáveis: martensita (α’’) e ômega (ω), através da 

transformação martensítica induzida por deformação. Quanto mais rápida a taxa 

de deformação, maior a presença da fase α’’ na matriz beta. 

GUO, et al. (2013), estudaram o comportamento do envelhecimento da 

liga Ti25Nb2Mo4Sn, homogeneizada a 1000 ºC durante 4 horas, resfriada em 

água. Após este tratamento, as amostras foram laminadas a frio com 70% de 

redução, solubilizadas a 750 ºC durante 60 minutos e resfriadas em água. O 

processo de envelhecimento foi realizado a uma temperatura de 400 ºC durante 
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120 minutos e em seguida resfriamento em água. Os autores observaram a 

presença de estruturas α” induzidas aliadas ao aumento da fração volumétrica 

após a laminação a frio. Sob o mesmo envelhecimento, as amostras 

solubilizadas e laminadas a frio realizaram diferentes constituições de fase (beta 

+ ômega), para solução tratada (beta + alfa), além de comportamento mecânico 

bastante diferente. Isto fornece evidência sólida que há uma competição entre 

fase alfa estável e fase ômega metaestável durante o envelhecimento. 

Diferentes respostas de envelhecimento da liga Ti-2524 puderam ser atribuídas 

a elevadas deformações introduzidas pela laminação a frio. Elevadas 

deformações e os contornos de grão suprimem a formação da fase ômega e, 

alternativamente, promovem a precipitação da fase alfa.  

 

3.11. Ligas de TiNbSn 

 

A adição de estanho (Sn) nas ligas TiNb contribui para estabilizar a fase 

beta, atuando na supressão das fases metaestáveis: martensita α’’, alfa, α’ e 

ômega, as quais podem ser formadas durante o resfriamento rápido das ligas 

e/ou por deformação. Como resultado, isso diminui a temperatura de 

transformação alotrópica obtendo um menor módulo de elasticidade, pois a fase 

beta apresenta menor módulo que as demais (OZAKI, 2004) e (GRIZA, 2014).  

GRIZA, et. al. (2014) estudaram ligas de TiNb, adicionando composições 

de Sn (2,5%, 5,0% e 7,5% em peso) laminadas a quente para observar o 

comportamento do módulo de elasticidade. A liga Ti35Nb2,5Sn laminada a 

quente foi a que mostrou maior diminuição no módulo elástico, para valores 

próximos dos 66 GPa e possuiu alta relação entre resistência mecânica à tração 

e módulo de elasticidade, bem como elevada ductilidade.  
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3.11.1. Envelhecimento ligas TiNb(Sn) 

 

A Figura 3.11 apresenta a curva de equilíbrio para TiNb. Nela pode ser 

observado que a transformação martensítica subistitui a transformação atérmica 

ômega em ligas temperadas. Observa-se também que na temperatura de 

envelhecimento a 450 ºC, ocorre a concentração máxima do Nb para a 

precipitação isotérmica da fase ômega, até 30% de Nb. Mesmo fenômeno é visto 

em temperaturas de envelhecimento mais baixas, na faixa entre 300 ºC e 400 ºC 

(BOYER, 1994). 

 

 

Figura 3. 11. As localizações da transição de equilíbrio das fases alfa e beta, 

transição em equilíbrio Ms (α’) e Ms (α”), e os regimes de aparecimento da fase 

ômega atérmica e isotérmica em ligas TiNb. (BOYER, 1994). 

 

SALVADOR, et al. (2016), investigaram características cristalográficas de 

fase α” de ligas Ti30Nb4Sn deformadas a frio tratadas termicamente por 

envelhecimento a 400°C durante tempos de 0.5, 8 e 24 horas, seguidas de 

têmpera em água. Eles observaram que quanto mais tempo esta liga 
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permanecer na temperatura de 400°C, aumenta a fração de estruturas 

martensíticas induzidas por deformação α”. A precipitação de alfa na estrutura é 

detectada lentamente após 24 horas de envelhecimento seguida de têmpera em 

água. Os autores concluiram que a precipitação da fase alfa na liga Ti30Nb4Sn 

não inibe a formação do soluto rico em α”. 

MATSUMOTO, et al. (2005), observaram o comportamento de liga de 

titânio de composição Ti35Nb4Sn submetida à laminação a frio e subsequente 

tratamento térmico com o objetivo de obter um material que exibisse, 

simultaneamente, baixo módulo de elasticidade e alta resistência mecânica. Os 

resultados mostraram que as amostras laminadas e tratadas termicamente 

exibiram um tamanho de grão refinado devido à transformação da fase alfa para 

a fase beta. Eles obtiveram ligas com módulo da ordem de 52 GPa de baixa 

tenacidade e observaram, ainda, que a resistência mecânica da liga aumentou 

consideravelmente devido a precipitação de partículas finas de alfa. 

HELTH, et al. (2017), estudaram ligas Ti40Nb homogeneizadas a 1000 ºC 

por 24 horas. A liga foi laminada a quente em 800 ºC com 36% de deformação 

convencional, medida pela redução de espessura. Em seguida, foram 

submetidas à três rotas de tratamento térmico: (i) deformação a frio com 86% da 

deformação convencional seguida de recristalização a 800 ºC por 20 min; (ii) 

deformação a frio com 79% da deformação convencional seguida de 

recristalização a 800 ºC por 20 min e deformação a frio com 36% da deformação 

convencional; (iii) deformação a frio com 79% da deformação convencional 

seguida de recristalização a 800 ºC por 20 minutos, envelhecimento 450 ºC por 

8 horas e deformação a frio com 36% da deformação convencional. Foi 

observado que na laminação a frio as ligas apresentaram fases α” e nas 

amostras envelhecidas surgiram também finas dispersões de fase alfa. 

Observaram que a deformação a frio provocou aumento de 30% da resistência 

mecânica. Durante a recristalização, no processo de envelhecimento, houve 

clara influência das alterações de texturização pela laminação a frio. Dessa 

forma, concluíram que o evelhecimento nas ligas Ti40Nb resultou em um 

aumento da resistência à tração máxima em 17% e aumento do módulo em 4%. 

Estes aumentos foram percebidos pelo surgimento das fases alfa e α” induzidas 

pelo envelhecimento e pela deformação a frio, respectivamente.  



Capítulo 3 –Revisão Bibliográfica 

 

Tese de Doutorado – Thiago Figueiredo Azevedo  28 

3.12. Propriedades Mecânicas  

 

3.12.1. Mecânica da Fratura 

 

Fatores externos não previstos em projeto podem levar a falha inesperada 

de componentes e estruturas. Sendo assim, parâmetros tais como a 

microestrutura, propriedades mecânicas e tenacidade à fratura, devem ser 

minuciosamente compreendidos. Na engenharia, os conceitos das propriedades 

mecânicas de limite de escoamento, limite de resistência, ductilidade, energia de 

impacto e tenacidade à fratura estão relacionados às suas microestruturas e 

processamento (PEREIRA, 2009).  

A mecânica da fratura é uma ciência que objetiva determinar a intensidade 

de tensões críticas em um defeito (como uma trinca do material que o levará à 

fratura instável). A mecânica da fratura foi dividida em duas partes: mecânica da 

fratura linear elástica, na qual a deformação plástica é restrita à uma pequena 

região na ponta da trinca instável, causando fratura frágil. Por sua vez, na 

mecânica da fratura elastoplástica, ocorre uma plastificação considerável na 

ponta da trinca antes do colapso instável. A falha ocorre de maneira mais lenta 

através de um “rasgamento” do componente (ANDERSON, 2005) e (DONATO, 

2006). 

Para descrever o campo de tensões e de deformações na ponta da trinca 

são aplicados procedimentos tais como a medida do fator de intensidade de 

tensão (𝐾 ), e medida do tamanho de abertura na ponta da trinca (CTOD) e a 

integral J. 

A condição de mecânica da fratura linear elástica ou elastoplástica é 

dependente da espessura do corpo de prova (B) e do tamanho da pré-trinca (a), 

pois estes parâmetros são predominantes no comportamento das tensões na 

ponta da trinca. Se a condição apresentada pela Equação 1 não for satisfeita, a 

fratura se dará no estado de tensão plana em 45º, ou seja, opera a mecânica da 

fratura elastoplástica. Se a condição da Equação 1 for satisfeita, ocorre fratura 

no estado de deformação plana, como apresenta a Figura 3.12 (ASTM E399, 

2009). Neste caso, opera a mecânica da fratura linear elástica. 
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A Força de pré-trinca máxima para a realização da criação da pré-trinca 

por fadiga é obtido a partir da equação 2 abaixo (BS 7448-1:91). 

 

𝐵, 𝑎 ≥ 2,5 
𝐾

𝜎
;   0,45 ≤

𝑎

𝑊
≤ 0,55                 (1) 

 

𝐹 =  
𝐵 (𝑊 − 𝑎) (𝜎 +  𝜎 )

4𝑆
          (2) 

 

Onde:  

𝐹 − 𝐹𝑜𝑟ç𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟é − 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑐𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑑𝑖𝑔𝑎 (𝑁); 

𝑊 − 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎 (𝑚𝑚); 

𝐵 −  𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎 (𝑚𝑚); 

𝑆 −  𝑑𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑜𝑖𝑜𝑠 (𝑚𝑚); 

𝑎 − 𝑝𝑟é − 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑐𝑎 (𝑚𝑚); 

𝜎 − 𝑇𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑀𝑃𝑎); 

𝜎 − 𝑇𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝑀𝑃𝑎);  

 

O efeito da espessura nos ensaios de tenacidade à fratura pode ser 

observado em uma liga de Ti6Al6V2Sn, através da Figura 3.13. Identifica-se que 

é necessária a espessura mínima por volta de 2,5 mm para que ocorra a 

deformação plana e com isso possa ser obtida intensidade de tensões crítica 

(𝐾 ) para a fratura no estado plano de deformação da liga de titânio. 
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Figura 3. 12. Efeito da espessura do corpo de prova na tensão e no modo de 

fratura (DIETER, 1988). 

 

 

Figura 3. 13. Efeito da espessura da liga de Ti6Al6V2Sn para determinação da 

condição de deformação plana (ANDERSON, 2005). 
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A relação entre valores de tenacidade à fratura (𝐾 ) e resistência 

mecânica pode ser observada na figura 3.14, que apresenta famílias de ligas de 

titânio com a relação entre tenacidade à fratura e resistência ao escoamento 

(TITANIUM ALLOY GUIDE, 2000). Outra relação observada na figura 3.15, é 

entre a tenacidade e o módulo de elasticidade para diferentes materiais. Nesta 

figura 3.15 também observamos as linhas pontilhadas, que indicam os índices 

de mérito (IM) como critério de seleção. O IM indica no numerador a propriedade 

que queremos maximizar e no denominador a propriedade que queremos 

minimizar (ASHBY, 2005). 

 

 

Figura 3. 14. Relação entre tenacidade à fratura e tensão máxima de ligas de Ti. 

Composição das ligas: Ti-6-4 (Ti-6Al-4V), Ti-6-22-22-Si (Ti-6Al-2Sn-2Zr-2Mo-

2Cr-0.15Si), Ti-6-2-4-6 (Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo) e Ti-10-2-3 (Ti-10V-2Fe-3Al) 

(TITANIUM ALLOY GUIDE, 2000). 
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Figura 3. 15. Relação do efeito da tenacidade à fratura e o módulo de 

elasticidade dos materiais (ASHBY, 2005). 

 

PARADKAR, et al. (2008), estudaram o efeito da transformação 

martensítica induzida por deformação, ou seja, a fração volumétrica α’’ na 

tenacidade à fratura da liga Ti18Al8Nb. Pode-se observar que a tenacidade à 

fratura da liga diminui com o aumento da fração volumétrica de α’’ (figura 3.16) 

e essa diminuição também foi confirmada através do tamanho dos 

coalescimentos de microcavidades, ou seja, coalescimentos mais rasos, que 

indicam maior quantidade de partículas e, portanto, maior fração volumétrica. 
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Figura 3. 16. Efeito da tenacidade à fratura em relação a fração volumétrica α’’ 

primária da liga Ti18Al8Nb (PARADKAR, 2008). 

 

3.13. Análise de fratura 

 

A maioria das ligas classificadas como estruturais falham por um 

mecanismo chamado de coalescimento de microvazios (quando fraturadas sob 

cargas continuamente crescentes). Estes microvazios nucleiam em interfaces da 

matriz com partículas de segunda fase, contornos de grãos, imperfeições e 

microporosidades. À medida que a tensão tende a aumentar, os microvazios 

crescem e coalescem e, eventualmente, chegam a fraturar. Este tipo de 

superfície de fratura é chamado de coalescimento de microcavidades. A forma e 

a profundidade das microcavidades podem estar relacionados com o tamanho e 

espaçamento entre as partículas de segunda fase, com o modo da tensão 

aplicada (tração, cisalhamento ou torção) e com a tenacidade das ligas. Materiais 

dúcteis possuem coalescimentos de microcavidades cônicos e profundos 

(VYDEHI, 2006). A Figura 3.17 apresenta a superfície de fratura característica 

de coalescimento de microcavidades na liga Ti30Nb (CHANG, 2016). 
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Fratura por clivagem ocorre em planos cristalográficos definidos, sendo 

este tipo de fratura de baixa absorção de energia. Geralmente, ligas com 

estrutura cúbica de corpo centrado (CCC) e hexagonal compacto (HC) fraturam 

preferencialmente por clivagem. Uma superfície de fratura por clivagem, 

apresenta marcas de rio (VYDEHI, 2006). A Figura 3.18 apresenta uma 

superfície de fratura característica de clivagem na liga TiAl (VYDEHI, 2006). 

 

 

 

Figura 3. 17. Representação da superfície de fratura com presença dos 

coalescimentos de microcavidades da liga Ti30Nb solubilizado a 850 ºC. 

(CHANG, 2016). 
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Figura 3. 18. Representação da superfície de fratura característica de clivagem 

na liga TiAl (VYDEHI, 2006). 

 

CHANG, et al. (2016), estudaram o comportamento mecânico relacionado 

à transformação martensítica induzida por deformação α” de ligas Ti20Nb e 

Ti30Nb, ambas laminadas a frio e tratadas termicamente. Os autores 

observaram que a laminação a frio e o tratamento térmico em ligas Ti20Nb 

induziram o surgimento de α” aumentando assim a resistência mecânica. Esta 

diferença da resistência mecânica nas ligas Ti20Nb pode estar relacionada com 

a presença dos coalescimentos de microcavidades e clivagem. Enquanto que na 

liga Ti30Nb há o surgimento dos coalescimentos de microcavidades mais finos 

e fundos - característica de maior ductilidade. Portanto, podemos dizer que o 

aumento do teor de Nb provoca a redução da resistência mecânica sem 

presença de precipitados α” induzidas por deformação a frio. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Ligas Ti35Nb2Sn (Ti352), Ti42Nb2Sn (Ti422) e Ti42Nb (Ti420) foram 

fabricadas através da fusão de elementos em forno a arco voltaico com 

atmosfera controlada.  

Um conjunto de caracterizações destacaram as alterações nas fases e 

nas propriedades mecânicas das ligas, bem como contribuíram na comparação 

nos casos das ligas na condição de deformação a frio (DF) e na condição de 

envelhecidas (E), especialmente nas condições que indicam o pico máximo de 

dureza. As amostras foram identificadas como se segue:  

 

Ti352-DF – Ti35Nb2Sn, deformada a frio; 

Ti352-E – Ti35Nb2Sn, envelhecida no pico máximo de dureza; 

Ti422-DF – Ti42Nb2Sn, deformada a frio; 

Ti422-E – Ti42Nb2Sn, envelhecida no pico máximo de dureza; 

Ti420-DF – Ti42Nb, deformada a a frio; 

Ti420-E – Ti42Nb, envelhecida no pico máximo de dureza. 

 

O procedimento para a realização deste estudo está descrito na Figura 

4.1. Para cada liga, metade dos corpos de prova foram submetidos ao processo 

de deformação a frio (a) e a outra metade ao tratamento térmico de 

envelhecimento após deformação (b). 
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(a) 

Preparação das ligas Fusão a Arco 
Tratamento térmico de 

Homogeneização e 
Solubilização 

Caracterização 
DRX 
Metalografias 
Microdureza Vickers  

Usinagem dos 
Corpos de Prova 

Ensaios de 
Mecânica da 

Fratura 

Análise 
Fractográfica 

Entalhe dos 
Corpos de prova 

Ensaios de Tração 

Deformação aquente 850°C , seguido 
da deformação a  frio com 55% 
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(b) 

Figura 4.1 - Fluxograma esquemático com as etapas realizadas durante o 

trabalho. Processo de deformação a frio (a) e processo de envelhecimento após 

deformação (b). 

 

4.1. Preparação e obtenção das Ligas 

 

Inicialmente foi realizada a seleção das matérias-primas: titânio (Ti), 

nióbio (Nb) e o estanho (Sn), em pequenos fragmentos para melhor distribuição 

no cadinho de cobre do forno de fusão. As matérias primas foram obtidas de 

acordo com a Tabela 4.1, com o seu respectivo grau de pureza. 
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Deformação aquente 850°C , seguido 
da deformação a  frio com 55% 

Entalhe dos 
Corpos de prova 

Ensaios de Tração 
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Tabela 4.1 - Distribuição das matérias-primas em relação ao grau de pureza e 

origem. 

Elemento Grau de 
pureza (%) 

Origem Forma de fornecimento 

Titânio 99,99 MDT Indústria de Implantes 
Ortopédicos LDTA 

Barras de 12.7 mm de diâmetro e 
placas de 2 mm de espessura 

Estanho 99,98 Sigma-Aldrich Granulado 
Nióbio 99,50 Companhia Brasileira de 

Metalúrgia e Mineração 
(CBMM) 

Resíduos (cavacos) de usinagem 

 

Os elementos Ti e Nb foram limpos com água e sabão, seguido de uma 

limpeza por ultrassom em álcool etílico durante 15 minutos. O Sn não precisou 

ser lavado. Este procedimento foi definido em função de estudos anteriores (SÁ, 

2013), (AZEVEDO, 2015) e (ANDRADE, 2013), os quais mostraram não haver 

necessidade de decapagem das matérias primas para garantir baixo teor de 

impurezas tais como oxigênio e nitrogênio na liga resultante. Aparentemente, a 

camada produzida espontaneamente de óxidos e nitretos na superfície das 

matérias primas é muito pequena para conferir acréscimo significativo no teor de 

oxigênio, nitrogênio e outros elementos intersticiais de baixo raio atômico na liga. 

Lingotes de 70 g foram preparados. As composições foram determinadas 

através da pesagem das matérias primas em balança analítica (Radwag, modelo 

AS 220/C/2), com 3 casas decimais de exatidão (em gramas), seguindo o critério 

em massa das composições dos elementos de cada tipo de liga como mostra a 

Tabela 4.2.  

 

Tabela 4.2 - Pesagem das composições das Ligas TiNbSn 

Liga Peso de Ti (g) Peso de Nb (g) Peso de Sn (g) 

Ti35Nb2Sn 44,1 24,5 1,4 

Ti42Nb2Sn 39,2 29,4 1,4 

Ti42Nb 40,6 29,4 - 

 

O forno utilizado foi o Analógica Instrumental e Controle modelo AN9270, 

composto de um cadinho de cobre e eletrodo não consumível de tungstênio, 

submetido a uma atmosfera de argônio (99,99%) (Figura 4.2). 

Para melhor refusão das ligas, foram preparados 25 lingotes de 70 g cada. 

Através do planejamento experimental foi determinado que são necessários 5 
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corpos de prova para os ensaios de tração e 10 corpos de prova para cada 

ensaio de mecânica da fratura (considera-se ainda 4 cps sobressalentes), 

levando em conta as dimensões dos cps, o peso e quantidade de lingotes a 

serem fundidos. 

 O procedimento de fusão utilizado foi semelhante ao realizado em estudos 

anteriores (SÁ, 2013) e (ANDRADE, 2013).  

Os lingotes foram refundidos por seis vezes para melhorar a mistura dos 

elementos e evitar zoneamentos. A Figura 4.3 apresenta o aspecto final do 

lingote. 

 

   
Figura 4.2 Forno a arco voltaico utilizado para fusão das ligas com o cadinho de 

cobre para disposição dos elementos. A seta indica a cavidade utilizada para o 

processo de fusão das ligas. 
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Figura 4.3 - Representação dos elementos fundidos em lingotes de 70 g. 

 

4.2. Tratamento térmico de homogeneização e solubilização 

 

O objetivo do tratamento térmico realizado nos lingotes foi eliminar as 

heterogeneidades resultantes do processo de solidificação. 

A homogeneização foi realizada em temperatura de 1000 ºC durante 4 

horas e resfriamento lento no interior do forno (modelo FL-1300 Maitec). A 

solubilização foi aplicada para dissolver as fases formadas no resfriamento lento 

anterior e formar grãos primários beta, para, em seguida, resfriar bruscamente 

na tentativa de manter a fase beta. A solubilização dos lingotes foi feita a 900 ºC 

durante 15 minutos, seguida de resfriamento em gelo (0 ºC), para garantir a 

manutenção de fase beta. Para este procedimento não foi necessário utilizar 

forno a vácuo, visto que estudos mostram que camadas microscópicas de óxidos 

de titânio formam-se após longos períodos de tratamento térmico em ambiente 

rico em oxigênio (SANTOS, 2014). 

 

4.3. Laminação a frio. 
 

A laminação foi realizada em duas etapas. A primeira etapa consistiu de 

laminação a quente a 850°C para uniformizar a espessura da chapa, seguida de 

tratamento térmico de solubilização seguido de resfriando em gelo a 0°C (Figura 

4.4). A segunda etapa consistiu em laminação a frio aplicando-se deformação 

convencional de 0.55 (55%), para refinar a microestrutura (Figura 4.5). a 
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deformação foi medida pela variação da espessura de 10 mm para 4,5 mm 

dividido pela espessura inicial de 10 mm. 

 

 
Figura 4.4 - Processo de laminação a quente a 850 ºC. 

 

  
Figura 4.5 - Processo de laminação a frio com 55% de encruamento. 

 

4.4. Envelhecimento de ligas 

  

Definição de parâmetros para envelhecimento em ligas beta foram 

observados em estudos de (CREMASCO, 2012) e (NIINOMI, 2003). Tais 

estudos indicaram que a temperatura de 400 ºC é muito usada para obter maior 

valor de dureza de ligas de TiNb do tipo Ti-beta. 

 O processo de envelhecimento das ligas Ti422 e Ti420 foi realizado em 

temperatura de 400 °C e nos tempos de 0.5, 1, 2, 48 e 72 horas. A liga Ti352 foi 

envelhecida no tempo de 96 horas. Após os tratamentos nestes tempos foi 

realizado análise de microdureza Vickers. Foram realizados caracterização por 

análise de DRX e metalografia para cada tempo. Com a obtenção do pico de 

envelhecimento, foram submetidos ao processo de envelhecimento para 5 
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corpos de prova de cada uma das ligas Ti352, Ti422 e Ti420 naquela condição, 

os quais foram submetidos aos ensaios de tração e de mecânica da fratura.  

 

4.5. Caracterização por difração de raios X 

 

A determinação das fases presentes foi feita através da análise por 

difração de raios X (DRX). Foi utilizado um difratômetro (Shimadzu modelo XRD-

6000). Foram atribuídos os seguintes parâmetros: tensão de 40 kV, corrente de 

30 mA e varredura angular no intervalo entre 30° ≤ 2θ ≤ 90°, com alvo de Cu-Kα 

(λ= 1,54 Å). A identificação das fases foi feita com base nos dados do JCPDS 

(Joint Committee of Powder Diffraction Standards). 

Foram selecionadas uma amostra de cada liga Ti352, Ti422 e Ti420. 

Foram extraídas faces na direção longitudinal de trabalho a frio e no plano da 

espessura das chapas com 4,5 mm. A preparação inclui o lixamento da 

superfície com lixas de SiC na sequencia 120 até 600 Mesh.  

 

4.6 Análise das microestrutura  
 

As amostras foram selecionadas na direção longitudinal de trabalho a frio 

e no plano da espessura das chapas. As amostras foram cortadas em disco 

abrasivo refrigerado e embutidas em resinas a quente de baquelite, lixadas com 

lixas de SiC de grana 120 até 1500 Mesh. O polimento foi feito em politriz Arotec 

modelo Aropol-V2 utilizando solução de alumina abrasiva nas granulometrias de 

3 μm a 0,5 μm. Para revelação da microestrutura, o ataque químico realizado foi 

o Kroll (12 ml HNO3, 6 ml HF e 82 ml H2O). Para análise microestrutural das 

amostras e aquisição das imagens foi utilizado microscópio óptico modelo Leica 

DM 2500 M. 

 
4.7. Ensaios de microdureza Vickers 

 

Os ensaios de microdureza Vickers permitiram identificar a dureza nas 

ligas deformadas a frio e envelhecidas. Foram realizados os ensaios nas 

amostras previamente preparadas para metalografia. Os ensaios foram feitos 

conforme os procedimentos da norma ASTM E92 (2003). Na determinação da 
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microdureza Vickers foram realizadas 5 indentações com 1000 g de carga 

durante 10 segundos e tirada a média e desvio padrão. Os ensaios foram 

realizados em três amostras de cada condição de processo. O equipamento 

utilizado para medição da dureza foi o Microdurômetro Vickers Tester modelo 

FM-800 Future-Tech. 

 

4.8. Ensaios Mecânicos 
 

4.8.1. Geometria do Corpo de prova 

 

a) Tração: 

 

Através dos ensaios de tração foi possível obter as propriedades 

mecânicas de limite de escoamento, limite de resistência à tração, alongamento 

percentual e redução de área. Também foram obtidos os módulos de 

elasticidade. As dimensões do corpo de prova foram 40 mm de comprimento, 

raio de concordância de 12,5 mm, seção útil de 4 mm por 4 mm e base de medida 

de 8 mm (Figura 4.6). Foram usinados 5 corpos de provas no sentido longitudinal 

à laminação para cada condição. Para a realização dos ensaios mecânicos 

utilizou-se o equipamento INSTRON 3367, com célula de carga de 30 kN (Figura 

4.7). Os ensaios foram realizados na temperatura ambiente de acordo com a 

norma ASTM E8/E8M (2013). A velocidade de deslocamento nos ensaios foi de 

1 mm/min. 

 

 
Figura 4.6 - Dimensões do corpo de prova de tração. 
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Figura 4.7 – Máquina de ensaio estático Instron 3367 para ensaios de tração. 

Observa-se um corpo de prova instrumentado através de extensometro de 

resistência elétrica pronto para o teste. 

 

Para a obtenção do módulo de elasticidade foram colocados 

extensômetros de resistência elétrica “strain gages” de 0,2 mm (KYOWA 

KFG02120C111) nos corpos-de-prova de tração na direção axial. Na etapa de 

colagem dos strain gages, as seções úteis dos corpos-de-prova foram lixadas 

até 600 Mesh. O procedimento de ensaio consistiu em aplicar carga equivalente 

a 100 MPa e adquirir a deformação resultante em um aquisitor de dados LINX - 

modelo ADS 2000. Utilizou-se ¼ de ponte, 120 Ω e 60 Hz como parâmetros para 

aquisição. O módulo de elasticidade então foi calculado através da relação entre 

a tensão aplicada de 100 MPa e a deformação resultante. O valor de 100 MPa 

foi selecionado porque encontra-se abaixo do valor do escoamento da liga. Este 

procedimento foi descrito da mesma forma em estudos anteriores de (GRIZA, 

2014), (VALENÇA, 2015) e (CRISTYANE, 2015). 
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b) Mecânica da Fratura: 

 

Os corpos de prova para os ensaios de tenacidade a fratura foram do tipo 

flexão três pontos “Single Edge Notch Bend” (SENB). As dimensões dos corpos 

de prova foram selecionadas em função da espessura das chapas produzidas e 

em função das normas para os diferentes tipos de ensaios. Foram seguidas 

normas ASTM E399 (2009), ASTM E1820 (2013) e BS 7448-1 (1991). Para 

ensaios de 𝐾 , a seção retangular deve permanecer entre 1,0 < W/B ≤ 4,0. Os 

detalhes da geometria do corpo de prova retangular estão apresentada nas 

Figura 4.8a e Figura 4.8b. 

As dimensões dos corpos de prova foram as seguintes: 

𝑊 = 9 𝑚𝑚 (𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎); 

𝐵 = 4,5 𝑚𝑚 (𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎); 

𝐿 = 60 𝑚𝑚 (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎) 

𝑆 = 40 𝑚𝑚 (𝑑𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑜𝑖𝑜𝑠); 

𝑎 = 4,5 𝑚𝑚 (𝑝𝑟é − 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑐𝑎); 

𝑎 = 𝑝𝑟é − 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑑𝑖𝑔𝑎. 

  

 
(a)                                                                       (b)  

Figura 4.8 - Representação da geometria do corpo de prova em milímetros 

 

Os corpos de prova foram obtidos pelo processo de usinagem 

convencional a partir das chapas.  

Para a abertura da pré-trinca (𝑎), 6 corpos de prova foram selecionados 

para cada composição. O entalhe de 3,2 mm foi criado através de um disco de 

corte com 1 mm de espessura (Buehler modelo Isomet 1000) como apresenta a 
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Figura 4.9. Em seguida para a criação da pré-trinca de fadiga (𝑎 ), os 6 corpos 

de prova foram lixados com lixas de SiC de 1200 Mesh nas duas faces na região 

onde foi criada a pré-trinca. Após o lixamento, foi utilizado o medidor de altura 

da Mitutoyo modelo Absolute (resolução de 0,01 mm) para marcar o limite da 

pré-trinca de fadiga (𝑎 ) (Figura 4.9b). A Figura 4.9b nos apresenta os corpos de 

prova prontos para a realização dos ensaios de mecânica da fratura. 

Os corpos de prova de mecânica da fratura foram ensaiados com 

equipamento MTS “Servohydraulic Test System” modelo 3010 com célula de 

carga de 100kN.  

 

 
(a) 

 

  
(b) 

 
Figura 4.9 - Criação da pré-trinca em (a) e em (b) representação dos corpos de 

prova de mecânica da fratura com a presença da pré-trinca. A seta branca ilustra 

a criação da pré-trinca. 
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4.8.2. Procedimento para ensaio de Tenacidade à fratura (J) 

 

O método utilizado para determinação da tenacidade à fratura das ligas 

Ti352, Ti422 e Ti420 foi regido pelas normas ASTM E399 (2009), ASTM E1820 

(2013)  e BS 7448-1 (1991). Os corpos de prova foram submetidos a tensão 

monotônica, ou seja, quando a carga submetida aumenta com uma certa 

velocidade sem haver interrupção até que ocorra a fratura. O corpo de prova 

possui uma pré-trinca de fadiga criada sob estimulação por meio da 

concentração de tensão em um entalhe posicionado no centro do corpo de prova. 

São adquiridos valores de força axial e deslocamento até chegar a força máxima. 

a) Preparação da pré-trinca de fadiga (𝑎 ) 

 

Segundo a norma ASTM E399 (2009), o tamanho da pré-trinca (𝑎 ) 

aceitável é de 1,3 mm desde que esteja compreendida no intervalo 0,45W ≤ a ≤ 

0,55W. Sendo assim, o comprimento total (𝑎) da trinca foi de 4,5 mm, para w = 

9 mm (0,5 W), ou seja, entalhe usinado com 3,2 mm + pré-trinca (𝑎 ) com 1,3 

mm = 4,5 mm.  

Para aferir esta pré-trinca de fadiga, foi utilizado um “clip gauge” (modelo 

632.02F-20, da MTS) no entalhe do corpo de prova e realizada uma marcação, 

para determinar o crescimento máximo da pré-trinca de fadiga (Figura 4.10a). 

Estes corpos de prova foram ensaiados em máquina MTS “Servohydraulic 

Test System” modelo 3010 com célula de carga de 100 kN, carregamento cíclico 

de 10 Hz e pré-carga K = 11 MPa.m1/2 

 

b) Realização dos ensaios de 𝐾  

 

Após a criação da pré-trinca de fadiga (𝑎 ) foi realizado o ensaio de 

abertura da trinca para obter o valor de intensidade de tensão crítica para fratura 

instável, o 𝐾 . Este ensaio baseia-se em aplicar uma força monotônica e estática 

na superfície contrária ao entalhe criado sob dois apoios causando a flexão em 

3 pontos (Figura 4.10b). Os corpos de prova ficam nesta condição até que ocorra 

uma queda brusca da resistência (falha). A velocidade do travessão para este 

ensaio foi de 1 mm/min. 
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Através do ensaio em flexão, a máquina apresenta resultados da força 

(𝐹 ) e seu respectivo deslocamento COD (Crack Opening Displacement) em 

milímetros através do “clip-gauge” fixado no corpo de prova na face do entalhe 

(Figura 4.10b).  

 

  
(a) 

 

    
(b) 

Figura 4.10 - Ensaio de tenacidade a fratura. Corpos de prova tipo “Single Edge 

Notch Bend” (SEND). 
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A Figura 4.11 apresenta três comportamentos possíveis que ocorrem 

durante o ensaio. Para que o resultado seja validado como valor de 𝐾 , é 

necessária a presença de uma superfície de fratura com predominância de 

deformação plana. O valor da carga que corresponde ao valor válido do 𝐾  será 

dado a partir da linha tangente da curva do ensaio, após isso obtida a linha 

secante de 5%, e por fim obtido o valor de 0,8 FQ a partir da força máxima (FQ). 

Se a zona de fratura plástica for muito grande, não será possível obter o valor de 

𝐾  válido, (ou seja, 𝐾  ≠ 𝐾 ). Este valor é característico do material dependente 

da espessura do corpo de prova (Figura 4.12).  

A Figura 4.11 foi obtida após o ensaio de mecânica da fratura segundo a 

norma ASTM E399 (2009). A partir dela, podemos obter a medida da distância 

de abertura do tamanho de trinca (mm) em relação a força axial aplicada (𝐹 ). 

Após este procedimento, a determinação do valor de intensidade de tensão (𝐾 ), 

é dada pela Equação 3.  

 

 
Figura 4.11 - Representação das curvas das forças possíveis encontradas 

durante ensaio. Valores de KIc válidos de acordo com a norma BS 7448-1 (1991). 

  

𝐾 =  
𝐹 . 𝑆

𝐵. 𝑊 ,
 𝑥 𝑓

𝑎

𝑊
                  (3) 

 

𝑆𝑒𝑛𝑑𝑜: 𝑓
𝑎

𝑊
=

3
𝑎
𝑊

,

1,99 −
𝑎
𝑊

 1 −  
𝑎
𝑊

 2,15 − 3,93 
𝑎
𝑊

+ 2,7 
𝑎
𝑊

2 1 +  
2𝑎
𝑊

 1 +  
𝑎
𝑊

,   
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Onde: 

𝐾 − 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑛𝑠ã𝑜 (𝑃𝑎. √𝑚) 

𝐹 − 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝐹𝑜𝑟ç𝑎 (𝑁) 

𝑊 − 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎 (𝑚); 

𝐵 −  𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎 (𝑚); 

𝑆 −  𝑑𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑜𝑖𝑜𝑠 (𝑚); 

𝑓 − 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎; 

 

A Figura 4.12 representa a relação entre a diferença de espessura. Este 

critério mostra que a partir da Equação 1 (página 29), pode-se determinar o valor 

mínimo para se obter deformação plana, ou seja, 𝐾  válido. 

Para o cálculo da integral J, utiliza-se o somatório da parte elástica (𝐽 ) 

com a parte plástica (𝐽 ) conforme descrito na ASTM E1820, 2013, sendo: 

𝐽 =  𝐽 +  𝐽                           (4) 

Onde: 

𝐽  – Componente elástica de J; 

𝐽  – Componente plástica de J. 

 

Cálculo da integral J pelo método básico é dado por: 

𝐽 =  
( )

+  
 

 
             (5) 

Onde:  

𝐴  – Área força  em relação à deformação; 

𝜂  – Constante 1.9 (ASTM E1820, 2013); 

𝐵  – Espessura do corpo de prova; 

𝑏  – (W - 𝑎 ). 

 

As análises dos micromecanismos de fratura encontrados nas superfícies 

de fraturas dos corpos de prova de tração e de mecânica da fratura foram 

realizadas em microscópio eletrônico de varredura da JEOL modelo JCM-5700 

Carry Scope e a análise macroscópica de fratura foi feita em lupa Zeiss Stemi 

2000-C. As imagens em MEV também permitiram fazer uma análise estatística 

usando três imagens de fratura e encontrando o diâmetro médio das 
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microcavidades em cada liga. O software para análise de imagem (Imagem J) 

permitiu a medição do diâmetro das microcavidades de cada micrografia. 

Todos os resultados obtidos foram analisados utilizando o médoto 

estatístico de análise de variância ANOVA com índice de significância p < 0.05.  

 

 
Figura 4.12 - Representação da relação da espessura para o tipo de fratura. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1. Envelhecimento de ligas 

 

A Figura 5.1 apresenta o estudo do tempo de envelhecimento a 400 ºC em 

relação a variação de dureza. O tempo zero (0) representa a microdureza da liga 

deformada a frio. A liga Ti422-DF apresentou 265 HV, uma dureza 

significativamente maior em comparação com as ligas Ti420-DF e Ti352-DF. O 

aumento do teor da solução sólida melhorou a dureza das ligas deformadas a frio. 

O aumento do teor de Nb de 35% para 42% causou o mesmo efeito de dureza 

que a adição de 2% de Sn a 35% de Nb nas ligas laminadas a frio.  

 

 
Figura 5.1 - Perfil de envelhecimento da liga TiNbSn e TiNb. O tempo de zero (0) 

representa a microdureza da liga deformada a frio. As ligas de maior teor de nióbio 

apresentam os picos de maior dureza em tempos menores de envelhecimento. 

 

O pico de microdureza, que é o estágio de pico de envelhecimento 

considerada a precipitação estabilizada, ocorre após o tempo de envelhecimento 

de 48 horas em ambas ligas Ti422 e Ti420, apresentando a mesma microdureza 
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de 390 HV. A microdureza diminui acentuadamente após estes picos devido ao 

estágio de super envelhecimento. A liga Ti352 apresentou pico de envelhecimento 

a 72 horas de envelhecimento, com 368 HV, porém sem diferença significativa em 

relação às outras ligas. O aumento do teor de Nb reduziu o tempo necessário para 

dar a máxima microdureza à mesma temperatura de envelhecimento.  

A temperatura do limite de solubilidade da fase beta no diagrama de fase 

de TiNb diminui à medida que o teor de Nb aumenta (Figura 5.2) (SÁ, 2013). Tal 

resposta poderia levar a uma difusão de Nb mais rápida para a formação de 

precipitados. A maior disponibilidade de Nb perto dos locais onde os precipitados 

se formarão é outra razão para o envelhecimento mais rápido no que diz respeito 

ao alto teor de Nb (CHENG, 2013). A adição de Sn para estabilizar os precipitados 

não alterou o tempo de envelhecimento nem a microdureza na fase de pico de 

envelhecimento. 

 

Figura 5.2 - Diagrama de fases no equilíbrio do sistema binário Ti-Nb (SÁ, 2013). 

Quanto maior o teor de nióbio, menor é a temperatura de limite de solubilização 

da fase beta. 

 

Estes resultados foram complementados por DRX que revelaram a 

presença das fases beta, α” e ômega em todos os tratamentos de todas as três 

ligas, semelhante ao estudo de (CREMASCO, 2012), (Figura 5.3). Nos DRX, 

destacam-se apenas dois picos da fase beta foram revelados. Sugere-se que este 
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fato é devido a aplicação da deformação a frio com 55%, semelhante aos estudos 

de HANADA et al., 2014; ALMEIDA, et al. e de 2014 CHANG, et al. 2016.  

As fases α” reveladas surgiram nos picos característicos conforme 

observados da mesma maneira nos estudos de CREMASCO, 2012; BO, et al. 

2013; HAGHIGHI, et al. 2016; ZHOU, et al. 2004; NNAMCHI, et al. 2016 e de 

SALVADOR, et al. 2016.  

A fase omega revelada surgiram picos característicos conforme 

observados nos trabalhos de GUO, et al. 2013; LAI, et al. 2015; e de YAMAMOTO, 

et al. 2017; Observa-se também os picos alfa nos estudos de GUO, et al. 2013; 

 A dureza destas ligas são: 240HV, 265HV e 235HV, respectivamente das 

ligas Ti420-DF, Ti422-DF e Ti352-DF. Observa-se que o efeito do teor de Nb e do 

Sn nas ligas não houve mudança ou surgimento de novas fases. 

 

Figura 5. 3 - Difratograma de raios-x das ligas Ti420-DF em (a), Ti422-DF em (b) 

e Ti352-DF em (c). A microdureza destas ligas foram 240 HV, 265 HV e 235 HV, 

respectivamente. São observadas as presenças das fases beta, ômega e α”.  
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A Figura 5.4 apresenta difratogramas de raios X de cada tempo de 

envelhecimento da liga Ti352 nos tempos de 0,5 h,1 h, 2 h, 48 h e 72h. A dureza 

desses tempos são: 247 HV, 285 HV, 318 HV, 339 HV e 368 HV respectivamente. 

Observa-se ao longo dos tempos de envelhecimento as mesmas fases presentes. 

A partir de 1 h, observa-se a presença mais pronunciada da fase omega. Isso 

pode está relacionado, que o envelhecimento promove precipitação dessas fases 

proporcionando um aumento de dureza assossiado. 

A Figuras 5.5 e 5.6 apresenta difratogramas de raios X de cada tempo de 

envelhecimento da liga Ti420 e da liga Ti422 respectivamente nos tempos de 0,5 

h, 1 h, 2 h e 48 h. Nos tempos de envelhecimento onde houve aumento 

significativo da dureza, observamos além das fases beta, α” e ômega a presença 

também da fase alfa. A dureza da liga Ti420 desses tempos são: 235 HV, 344 HV, 

318 HV e 391 HV respectivamente. Enquanto que, a dureza da liga Ti422 desses 

tempos são: 270 HV, 280 HV, 336 HV e 390 HV respectivamente. 

Observa-se que a presença da precipitação de fase alfa aumenta a dureza 

na matriz beta. Quanto maior a quantidade de partículas finas de segunda fase, 

maior será a dureza ocasionada pela precipitação (CREMASCO, 2011 e 

MANTANI e TAJIMA, 2006). A presença de precipitados ômega em ligas 

laminadas a frio poderia melhorar a nucleação da fase alfa durante o processo de 

envelhecimento (IKEDA, 1998). A decomposição da martensita α” após o 

envelhecimento também pode levar à formação de fase alfa (CREMASCO, 2011).  

Em uma mesma condição de tratamento pode precipitar fase alfa 

dependendo do pré-tratamendo das ligas antes do envelhecimento (SHUN, 2013). 

Estudos mostram que precipitação de agulhas finas de fase alfa estão presentes 

quando ocorre a deformação a frio seguida de tratamento térmico adequado. Isso 

está relacionado à transformação da fase α” para a fase alfa sob condições 

termodinamicamente favoráveis e à presença de elementos beta-estabilizadores 

(QINGHUA, 2010), fazendo com que aumente sua resistência e modulo de 

elasticidade (HANADA, 2014 e SHUN, 2013).  
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Figura 5. 4 - DRX da liga Ti352 envelhecida em 400 ºC nos tempos de 0,5 h, 1 h, 

2h, 48 he 72 h. A dureza destes tempos são: 247 HV, 285 HV, 318HV,  339 HV e 

368 HV, respectivamente.  
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Figura 5. 5 - DRX da liga Ti420 envelhecida em 400 ºC nos tempos de 0,5 h, 1 h, 

2 h e 48 h. A dureza destes tempos são: 235 HV, 344 HV, 318 HV e 391 HV, 

respectivamente. A fase alfa é encontrada no pico de 1 hora e em 48 horas de 

envelhecimento. 
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Figura 5. 6 - DRX da liga Ti422 envelhecida em 400 ºC nos tempos de 0,5 h, 1 h, 

2h e 48 h. A dureza destes tempos são: 270 HV, 280 HV, 336HV e 390 HV, 

respectivamente. A fase alfa é encontrada no pico de 48 horas de envelhecimento. 
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5.2. Caracterização microestrutural 

 

Os aspectos miscroestruturais observados são semelhantes ao estudo de 

MELLO et al, 2003. (Figura 5.7). As Figuras 5.8, 5.9 e 5.10 mostram as 

micrografias das amostras Ti352-DF, Ti352-E, Ti420-DF, Ti420-E, Ti422-DF e 

Ti422-E, respectivamente. A metalografia das ligas laminadas a frio, bem como 

das ligas envelhecidas, apresentaram os mesmos aspectos microestruturais. As 

microestruturas consistem em grãos beta primários alongados na direção de 

laminação, agulhas finas de α” e bandas de deslizamento originadas do 

endurecimento da deformação a frio (em detalhe na Figura 5.11).  

 

Figura 5. 7. Bandas de deslizamento da liga Ti35Nb5Ta7Zr com grãos primários 

beta. A seta indica a localização dessas bandas. (MELLO et al. 2003.) 
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(a) 

 

(b) 

Figura 5. 8. Imagens metalográficas das ligas (a) Ti352-DF e (b) Ti352-E. Grãos 

primários alongados beta na direção de laminação. Bandas de deslizamento são 

observadas. 

 

As caracterizações microestruturais foram realizadas nas amostras da liga 

Ti420-DF e Ti420-E, respectivamente (Figura 5.9). As análises microestruturais 

mostram a presença de uma grande quantidade de fase beta, α’’. A fase α’’ 

apresenta-se em grande quantidade devido ao trabalho a frio (55% de 
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deformação), o que induz o aparecimento da martensita α’’. Algumas amostras 

foram mais atacadas que outras para poder revelar bem os contornos de grão. 

Além disso, a rota de tratamento termomecânico aplicada buscava a formação e 

retenção da fase beta no processo de solubilização e formação de α’’ devido ao 

processo de deformação a frio. Os resultados da caracterização indicam que as 

fases esperadas foram formadas. Observa-se pela DRX que a fase ômega 

também está presente na liga bruta. As mesmas fases estão presentes na amostra 

envelhecida. Na micrografia da liga Ti420-DF (Figura 5.9a), podemos observar 

que a deformação não produziu o mesmo nível de alongamento dos grãos como 

na liga Ti352-DF (Figura 5.8a). Isto está relacionado ao aumento da quantidade 

de Nb deixando a microestrutura beta mais definida. Para a micrografia da 

amostra envelhecida Ti420-E (Figura 5.9b), observar-se uma menor quantidade 

de bandas de deformação e os grãos estão melhor delineados. 

 

 

(a) 
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(b) 

Figura 5. 9. Imagens metalográficas das ligas (a) Ti420-DF e (b) Ti420-E. A liga 

envelhecida tem as mesmas características microestruturais como a liga 

deformada a frio. As mesmas fases e bandas de deformação também são vistas 

aqui. 

 

Por fim, as caracterizações microestruturais respectivas das ligas Ti422-DF 

e Ti422-E podem ser observadas nas figuras 5.10(a) e 5.10(b), respectivamente. 

Não foi verificada grande diferença microestrutural entre a liga bruta de 

deformação e a liga após envelhecimento. Na micrografia da liga Ti422-DF 

podemos observar grãos alongados devido à severidade do encruamento a frio 

no sentido da laminação. O efeito do Nb na liga ao Ti é o de estabilizar a fase beta 

(ZHANG, 2015). Diversos estudos anteriores mostram que o Nb em teores de 35% 

já permite estabilizar a fase beta a depender do processo termomecânico (GRIZA, 

2014) e (AZEVEDO, 2015).  

 



Capítulo 5 – Resultados e Discussões  

 

Tese de Doutorado – Thiago Figueiredo Azevedo  64 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 5. 10. Imagens metalográficas das ligas (a) Ti422-DF e (b) Ti422-E. Grãos 

primários alongados beta na direção de laminação. O deslizamento planar 

apresenta a energia falha por empilhamento nestas ligas. A liga envelhecida tem 

as mesmas características microestruturais que a liga deformada a frio. 
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O histórico microestrutural esperado para essas ligas é a formação 

preponderante de fases alfa e beta após a solidificação e resfriamento lento, 

retenção preponderante de fase beta devido ao resfriamento rápido após 

solubilização e a formação de fases metaestáveis α’’ durante a deformação a frio. 

Eventualmente as fases metaestáveis também podem ocorrer na solubilização. 

Os resultados deste estudo mostraram que o envelhecimento não foi suficiente 

para alterar o aspecto microestrutural. Isso evidencia que as transformações de 

fase associadas ao envelhecimento são em níveis muito pequeno, favorecendo a 

formação da fase alfa. Outros estudos sugerem que as ligas no estágio de pico 

de envelhecimento apresentaram a maior quantidade de precipitados finos da fase 

alfa (MANTANI e TAJIMA, 2006). 

A Figura 5.12 apresenta ligas TiNb bandas de deslizamento planas 

indicado nas microestruturas. As bandas de deslizamento que envolvem os 

subgrãos beta, bem como as finas agulhas de α" que atravessam-nos, podem ser 

vistas em maior número tanto nas ligas laminadas a frio quanto nas ligas 

envelhecidas. 

 

 

Figura 5. 11. Imagem metalográfica da liga Ti420-DF. Observa-se em melhor 

detalhes bandas de deformação e agulhas α” através dos grãos beta. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 5. 12. Imagem em MEV da liga Ti352-DF em (a), são observadas bandas 

finas de deslizamento envolvendo subgrãos beta e agulhas de α" ao longo destes 

subgrãos. A imagem em (b) apresenta os mesmos aspectos anteriores e os 

contornos de grãos observados na lina Ti422-E. 
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5.3 Ensaios Mecânicos 
 

5.3.1. Tração: 

 

A tabela 5.1 exibe os valores das propriedades mecânicas obtidas através 

do ensaio de tração: módulo de elasticidade (E), alongamento percentual (Al%), 

redução percentual da área (Ra%), tensão de escoamento (σy), limite de 

resistência à tração (𝜎 ). A Figura 5.13 mostra as curvas tensão-deformação. A 

Figura 5.14 mostra a resistência ao escoamento determinada pelo método de 

deslocamento (offset 0,5% de deformação), apresentado em estudos de GRIZA, 

2014.  

 

Tabela. 5 1. Resultados dos ensaios mecânicos das ligas TiNb(Sn). Módulo de 

elasticidade (E), alongamento percentual (% Al), redução percentual de área (% 

Ra), tensão de escoamento (σy) e tensão máxima (σmáx). O desvios-padrão estão 

apresentados nos parênteses. 

Liga E (GPa) σy (MPa) σmáx (MPa) Al (%) Ra (%) 

Ti352-DF 44±(2.9) 550±(9.4) 685±(10.4) 14±(2.9) 26±(4.6) 

Ti420-DF 45±(3.1) 430±(17.2) 659±(4.5) 14±(3.4) 17±(9.4) 

Ti422-DF 54±(2.4) 460±(21.4) 621±(38.3) 26±(2.2) 33±(15.4) 

Ti352-E 77±(9.3) 880±(15.4) 950±(14.3) 7±(2.0) 2±(0.2) 

Ti420-E 67±(10.3) 983±(7.4) 1031±(16.2) 6±(2,5) 2±(0.2) 

Ti422-E 69±(5.1) 635±(12.3) 751±(33.9) 7±(2.2) 2±(1.1) 
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Figura 5. 13. Curvas representativas de tração das ligas Ti352-DF, Ti352-E, Ti420-

DF, Ti420-E, Ti422-DF e Ti422-E. 

 

   

Figura 5.14 -  Tensão de escoamento (σy) da liga Ti420-DF determinada através 

do método offset (0.5% deformação).  
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O mesmo comportamento observado anteriormente no caso da 

microdureza das ligas laminadas a frio ocorre no módulo de elasticidade. O 

aumento de 35 para 42% de Nb é equivalente à adição de 2,5% de Sn na liga 

contendo 35% de Nb no que se refere ao módulo de elasticidade. As ligas Ti352-

DF e Ti420-DF apresentaram baixo módulo de elasticidade, respectivamente 44 

GPa e 45 GPa, mas sem diferenças significativas.  

O menor módulo de elasticidade, atribuído à estabilização da fase beta, 

ocorre perto de 42% de Nb para a liga de TiNb, como temperada (OZAKI, 2004). 

A laminação a frio proporciona a transformação martensítica α” e a texturização 

de beta, que diminuem ainda mais o módulo de elasticidade (HANADA, 2014), 

(MATSUMOTO, 2005) e (MATSUMOTO, 2007). Além disso, a liga Ti422-DF 

apresentou módulo elástico de 54 GPa. O aumento na solução sólida devido à 

adição de Sn na liga contendo 42% de Nb pode afetar a texturização, aumentando 

o módulo de elasticidade. 

Os estudos anteriores de GRIZA, et al. (2014) indicaram que as 

propriedades mecânicas na liga Ti35Nb2.5Sn laminada a quente. Comparando-

se com os resultados deste estudo, observa-se que, ligas laminadas a frio tiveram 

melhora na resistência à tração, mas em detrimento a ductilidade, como esperado. 

No entanto, é possível comparar a ductilidade entre as diferentes condições 

testadas no presente estudo, bem como comparar os resultados de outros 

estudos que utilizaram pequenos corpos de provas (EISENBARTH, 2004), 

(GROSDIDIER e PHILIPPE, 2000), (MATSUMOTO, 2007) e (CREMASCO, 2011). 

O alongamento de 26% da liga Ti422-DF é quase o dobro do alongamento das 

outras duas ligas laminadas a frio, que apresentaram alongamento de 14%. 

As alterações na morfologia e fração volumétrica de α" foram suficiente 

para serem detectadas pelas técnicas de caracterização empregadas nas ligas. 

No entanto, a liga Ti352-DF apresentou o limite de elasticidade e resistência à 

tração respectivamente 685 MPa e 550 MPa, significativamente superior as ligas 

Ti420-DF e Ti422-DF. O teor de Nb de 42% proporcionou a estabilização da fase 

beta. A adição de Sn também tem impacto na ductilidade significativamente 

aumentada e resistência à tração reduzida quando comparado com a liga Ti422-

DF. Isso pode ser atribuída à estabilização da fase beta proporcionada pelo 

excesso de Sn em solução sólida. 
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O envelhecimento diminuiu a ductilidade das ligas, mas aumentou a 

resistência à tração e o módulo de elasticidade. A ductilidade foi três vezes maior 

na Ti422-DF do que na liga Ti422-E. Ligas envelhecidas apresentaram diferenças 

significativas entre elas quanto à resistência à tração. Além disso, a liga Ti420-E 

apresentou resistência à tração 1,6 vezes maior a resistência à tração de Ti420-

DF, o que denota o potencial de aumento da resistência por envelhecimento de 

ligas de TiNb. Estudos anteriores sobre ligas TiNbSn (HANADA, 2014), 

(MATSUMOTO, 2007) e (WANG, 2013) revelam que o aumento da resistência à 

tração após o aumento de deformação (redução  de espessura por deformação 

com 89% ou mais). Além disso, no presente estudo foi suprimida a solubilização 

antes do envelhecimento, tendo em vista que o aumento de energia por 

deformação a frio é benéfica para a nucleação dos precipitados na etapa de 

envelhecimento. Por hipótese, foi considerado que a deformação a frio, que 

provoca a formação de α” e bandas de deslizamento e que tornam a estrutura 

instável, pode ter efeito benéfico na etapa posterior de envelhecimento sem 

necessidade de solubilização. 

A relação entre a resistência à tração e o alongamento, (medida de 

ductilidade) indica o índice de mérito (ASHBY, 2005), ou quanta eficiência uma 

determinada liga tem em comparação com outras quando se trata das 

propriedades avaliadas. É revelado que as ligas apresentaram o mesmo status, 

exceto as ligas Ti422 (Figura 5.15). O efeito de envelhecimento na ductilidade foi 

notável para a liga Ti422. Apesar da menor resistência à tração, a liga Ti422-DF 

apresentou a maior ductilidade, enquanto a liga envelhecida Ti422-E apresentou 

a menor resistência. 

Figura 5.15, apresenta a comparação das ligas estudadas em relação a liga 

Ti6Al4V, grau 5, ELI (Extra-Low Interstitial) (ASTM F136, 2008). Observa-se que 

podemos selecionar ligas TiNb(Sn) que possuem propriedades próximas para 

aplicação em elementos estruturais na engenharia. 
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Figura 5. 15. Relação entre resistência mecânica e alongamento percentual. 

Observamos que o envelhecimento causa um aumento de resistência e uma 

diminuição da ductilidade. 

 

A relação entre a resistência à tração e o módulo de elasticidade (Figura 

5.16) mostra o efeito pronunciado da texturização da deformação a frio para 

permitir a redução do módulo de elasticidade em comparação com o efeito do 

envelhecimento. Esta característica é importante para as ligas de TiNb, uma vez 

que é possível ajustar os valores do módulo elástico através de procedimentos 

relativamente simples, tais como deformação a frio e envelhecimento. A formação 

de finos precipitados alfa a partir da fase metaestável α" e beta devido ao 

envelhecimento, como observado em estudos anteriores (QINGHUA, 2010), 

(HANADA, 2014) e (MATSUMOTO, 2007), deve ser responsável pelas mudanças 

observadas nas propriedades mecânicas das ligas. 

Figura 5.16, apresenta a comparação das ligas estudadas em relação a liga 

Ti6Al4V, grau 5, ELI. Observa-se que a liga Ti6Al4V possuem resistência 

mecânica próximas as ligas envelhecidas, entretanto um alto módulo de 
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elasticidade. Ligas TiNb(Sn) são melhores selecionados para aplicação em 

implantes por possuirem menores módulos de elasticidade e alta resistência se 

comparado com a liga Ti6Al4V amplamente utilizada. 

 

 

Figura 5. 16. Relação entre resistência mecânica e módulo de elasticidade. 

Observamos que o envelhecimento causa um aumento de resistência e do módulo 

de elasticidade. 

 

O efeito do nióbio nas ligas Ti352 em relação a Ti422 foi de aumento da 

dureza e da tensão de escoamento. Isso se deve as transformações martensitícas 

α”. A presença do estanho nas ligas de Ti420 (em relação a Ti422), levou ao 

aumento na ductilidade e no módulo de elasticidade. Além disso observa-se uma 

queda na dureza e resistência mecânica. Isto se deve ao elemento Sn ser 

estabilizador da fase beta. Portanto, foi observado que o envelhecimento 

influencia no aumento das propriedades mecânicas tais como: módulo de 

elasticidade, dureza, tensão de escoamento, tensão máxima. Porém, com o 

aumento da resistência mecânica ocorre também a diminuição na ductilidade. 

A Figura 5.17 apresenta uma relação entre a dureza e resistência máxima 

de tração de ligas Ti-beta e as ligas ensaiadas neste estudo. As ligas do presente 

estudo apresentam resultados bastante próximos a linha de tendência, e assim 

uma boa relação resistência versus dureza. As ligas Ti422 e Ti420 ambas 

envelhecidas apresentaram baixa resistência em relação a dureza, de acordo com 
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a tendência. Isso pode ter várias explicações, passando pelo método de ensaio 

de tração (corpos de prova “sub size”, método de fabricação dos corpos de prova 

por usinagem e a possibilidade de elevada sensibilidade ao entalhe das liga, entre 

outros) ou pela microestrutura (tamanho de grão, morfologia da microestrutura de 

deformação). Entretanto, percebeu-se elevado valor de resistência a tração. A liga 

Ti420-E atingiu 1030 MPa de resistência, aproximando-se de ligas de alta 

resistência estudadas anteriormente.  

 

 
Figura 5. 17. Curva de relação dureza x resistência mecânica. A legenda indica 

as referências a partir das quais os valores foram obtidos. 
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5.3.1.1. Caracterização de fratura 

 

A Figura 5.18 apresenta a superfície de fratura característica das ligas 

TiNbSn após ensaio de tração. É observada a predominância de superfície de 

fratura plana, apresentando pouca zona de cisalhamento final nas bordas da 

amostra (COSTA, 2009). A superfície plana rugosa é decorrente da microestrutura 

composta de grãos primários beta grosseiros. 

 

 

Figura 5. 18 – Macrografia de baixo aumento da Liga Ti420 deformada. 

 

As análises realizadas na zona plana dos corpos de prova fraturados após 

os testes de tração permitiram observar os micromecanismos de fratura 

predominantes e suas morfologias. As superfícies de fratura das ligas Ti420-DF e 

Ti420-E (Figura 5.19) indicaram que as ligas envelhecidas apresentaram 

coalescimento de microcavidades pequenos e menos profundos em comparação 

com as ligas submetidas a laminação a frio. O coalescimento de microcavidades 

rasas é característico de ligas com maiores durezas, maiores resistências 

mecânicas e menores ductilidades (COSTA, 2009). Essa explicação pode ser 
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dada ao fato de ter ocorrido fratura plana rugosa, devido aos grãos primários beta 

serem grosseiros. Os coalescimentos das microcavidades rasas e pequenas se 

devem a formação da fase alfa. 

 

 
 

 
Figura 5. 19. Microscopia em MEV da liga Ti420-DF em (a) e Ti420-E em (b). O 

efeito do envelhecimento causa o surgimento de microcavidades mais rasas e 

menores. 
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A separação interfacial entre a matriz e os precipitados devido às diferenças 

de seu comportamento de deformação permite que as microcavidades cresçam e 

se coalesçam. Os finos precipitados alfa das ligas envelhecidas proporcionam a 

formação dos coalescimentos de microcavidades menores e mais rasos, que se 

coalescem após pouca deformação devido a dispersão dos precipitados e, 

consequentemente, provocam a fratura de menor ductilidade. Assim, o tamanho 

dos coalescimentos de microcavidades se correlaciona bem com a ductilidade das 

ligas (YUAN, 2012).  

 

5.3.2. Mecânica da fratura 

 

A Figura 5.20 apresenta o resultado de um ensaio de tenacidade à fratura 

característico de uma das ligas em estudo. O critério de 𝐾  aplicado foi obtido 

onde o comportamento de todas as curvas pertencem ao tipo III. A partir do valor 

de 0,8% de Fq foi obtido o valor de tenacidade conforme apresentado na equação 

3.  

 

Figura 5. 20. Representação do ensaio de tenacidade a fratura KIC da liga Ti422-

E. 
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 A Tabela 5.2 apresenta os valores das espessuras segundo o critério 𝐾  

adotado através da Equação 1 (página 29). Observar-se que os valores da 

espessura do corpo de prova foram em geral adequados à validade dos valores 

de 𝐾 , ou seja, 𝐾  = 𝐾 , com excessão as ligas Ti420-DF e Ti422-DF. Essas ligas 

foram as que apresentaram maior ductilidade. Sendo assim, o valor de 𝐾  ≠ 𝐾  

para estas ligas.  

 

Tabela. 5 2. Representação dos valore de Kq adquiridos para as ligas. 

Liga 𝐾  (𝑀𝑃𝑎√𝑚) Espessura B dos 

corpos de prova (mm) 

Espessura B dos 

corpos de prova (mm) 

para o critério 𝐾   

Ti352-DF 15,9 ± (0,8) 4,9 ± (0,2) 2,11 ± (0,85) 

Ti422-DF 24,9 ± (2,0) 4,9 ± (0,2) 7,32 ± (0,85) 

Ti420-DF 33,9 ± (2,4) 8,3 ± (0,4) 15,63 ± (2,20) 

Ti352-E 14,9 ± (1,0) 4,8 ± (0,2) 0,63 ± (0,20) 

Ti422-E 24,7 ± (0,8) 4,8 ± (0,3) 2,70 ± (0,65) 

Ti420-E 23,3 ± (2,2) 4,4 ± (0,2) 1,27 ± (1,05) 

 

A liga Ti352 apresentou valores significativamente semelhantes de 𝐾  nas 

duas condições testadas. Embora o Kq da liga Ti420-DF tenha sido 

significativamente superior ao 𝐾  da mesma liga envelhecida, podemos observar 

que o Kq da liga Ti422-DF de 24,9 MPa.m0,5 é igual estatisticamente ao valor de 

𝐾  de 24,7 MPa.m0,5 da liga Ti422-E. Então, se for desconsiderarmos a parcela 

plástica de tenacidade nos testes com corpos de prova mais espessos para a liga 

deformada a frio, teríamos a tendência de redução do 𝐾 , ou seja, as ligas apenas 

deformadas a frio tendem a apresentar valor igual ou inferior de tenacidade em 

relação as ligas envelhecidas.  

As Figuras 5.21 a 5.24 apresentam o comportamento da tenacidade a 

fratura das ligas Ti352-DF, Ti422-DF, Ti420-DF, Ti352-E, Ti422-E e Ti420-E com 

relação as propriedades obtidas dos ensaios de tração como: resistência 

mecânica, dureza, ductilidade e módulo de elasticidade, respectivamente. Nestas 

figuras estão apresentados também os índices de mérito.  

 



Capítulo 5 – Resultados e Discussões  

 

Tese de Doutorado – Thiago Figueiredo Azevedo  78 

A Figura 5.21 apresenta o comportamento da tenacidade a fratura em 

relação a resistência mecânica. É possível observar que o envelhecimento causa 

aumento da tensão máxima e diminuição da tenacidade. Isso ocorre nas ligas 

envelhecidas devido à precipitação da fase alfa na matriz beta como observado 

nas análises de DRX. É observado o efeito do teor de Nb, que induz aumento da 

tenacidade a fratura (QINGHUA, 2010) e (ZHANG, 2015). Pode-se concluir, 

portanto, que a liga Ti420-E foi a que apresentou melhor resultado nessa relação 

específica. Observa-se que a liga Ti6Al4V (ASTM F136, 2008; MARMY, 2010) tem 

um comportamento de resistência mecânica e tenacidade próximas das ligas 

estudadas. 

 

 

Figura 5. 21. Relação entre tenacidade a fratura 𝐽 e tensão máxima de tração da 

liga TiNbSn. As barras de erro indicam o desvio padrão. 

 

A Figura 5.22 apresenta o comportamento da tenacidade a fratura em 

relação a microdureza Vickers. Os valores maiores de dureza tendem a promover 

valores de tenacidades menores. Este comportamento é compatível com o da 
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resistência mecânica em relação a tenacidade. Observa-se que o efeito do nióbio 

nas ligas Ti422 em relação a Ti352 foi o aumento da dureza tanto a Ti352-DF 

quanto a Ti352-E. Isto se deve ao fato de que o Sn é estabilizador da fase beta. 

Esse aumento de dureza está relacionado com a precipitação das fase alfa 

(AZEVEDO, 2015). A partir da Figura 5.22 verifica-se que as ligas Ti422-E e Ti420-

DF possuem praticamente o mesmo status em relação a esse índice de mérito 

(IM). Observa-se que a liga Ti6Al4V (ASTM F136, 2008; MARMY, 2010) tem um 

comportamento de alta dureza e tenacidade média. 

 

 

Figura 5. 22. Relação entre tenacidade a fratura 𝐽 e dureza da liga TiNbSn. As 

barras de erro indicam o desvio padrão. 

 

A Figura 5.23 apresenta o comportamento da ductilidade em relação a 

tenacidade a fratura. É observado na liga Ti422-DF uma ductilidade três vezes 

maior do que na liga Ti422-E. Entretanto, para a liga envelhecida, observa-se um 

valor inferior da tenacidade. O acréscimo do Nb nas ligas Ti352-DF e Ti422-DF 

faz com que a ductilidade aumente. O Sn atua como estabilizador da fase beta. 
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Sendo assim, em relação a presença do estanho nas ligas de Ti420 em relação a 

Ti422, ocorre um aumento na ductilidade, da mesma forma do que foi observado 

nos estudos de MORAES, et al. (2014). Isso se deve ao fato de as transformações 

martensitícas α” ficarem distribuídas na matriz beta da liga. Observa-se que a liga 

Ti6Al4V (ASTM F136, 2008; MARMY, 2010) tem um comportamento de 

ductilidade e tenacidade média. 

 

 

Figura 5. 23. Relação entre tenacidade a fratura 𝐽 e do alongamento máximo de 

tração da liga TiNbSn. As barras de erro indicam o desvio padrão. 

 

A partir da Figura 5.24 observa-se que a deformação a frio com redução de 

55% provoca a texturização da liga e permite reduzir o módulo (HANADA, 2014). 

Após a deformação a frio, têmpera e adição de Sn na liga, não foi possível a 

supressão por completo das fases alfa e α”, o que influenciou nos valores do 

módulo de elasticidade. Observa-se que a liga Ti6Al4V (ASTM F136, 2008; 

MARMY, 2010) tem um comportamento de alto módulo de elasticidade. 
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Figura 5. 24. Relação entre tenacidade a fratura 𝐽 e do módulo de elasticidade da 

liga TiNbSn. As barras de erro indicam o desvio padrão. 

 

Foi observado que o envelhecimento aumenta as propriedades mecânicas 

tais como, módulo de elasticidade, dureza, tensão de escoamento, tensão máxima 

e de tenacidade. Com o aumento da resistência mecânica, ocorre também a 

diminuição na ductilidade. Isso ocorre devido à formação de precipitados finos e 

dispersos que dificultam a mobilidade de discordâncias. Esta restrição ao 

movimento das discordâncias está relacionada aos defeitos cristalinos causados 

por estes precipitados dispersos.  

A liga Ti420-E apresentou maiores propriedades mecânicas em relação a 

mesma liga apenas deformada a frio com 55% de redução. Isto pode ser devido 

à quantidade de precitados do tipo alfa resultante do envelhecimento de 48 horas 

na liga Ti420-E. Isso pode ser verificado através das análises DRX e dos valores 

de microdureza .  

Com relação ao efeito do nióbio nas ligas de TiNbSn, ZHANG, et al.  (2015) 

observou que, com o aumento do teor de Nb, ocorre o aumento da ductilidade e 
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do módulo de elasticidade, consequentemente há redução da dureza e da 

resistência mecânica até certos teores de Nb. Isso é devido à deformação a frio 

severa - que com o aumento do teor de Nb – leva a um refino no grão beta, que 

antes era na forma equiaxial e após a deformação a frio surge uma microestrutura 

de grãos beta fibrosa mais refinada (ZHANG, 2015). 

 

5.3.2.1. Caracterização de fratura 

 

 A Figura 5.25 apresenta as superfícies de fratura da liga Ti422-E 

características de superfície de fratura com deformação plana previsto para 

ensaios de 𝐾 . Na figura 5.25 também é apresentado o tamanho de trinca médio 

para ensaio (BS 7448-1, 1991). Na Figura 5.26 é observada uma superfície de 

fratura da liga Ti420-DF. Os aspectos de fratura é parecido com a da figura 5.25, 

mas na região final de fratura são observadas deformações plásticas localizadas 

característica de tensão plana indicadas pelas setas. 

 

 

Figura 5. 25 – Representação da superfície de fratura da liga Ti422-E. É 

observado uma superfície de deformação plana prevista em ensaios de 𝐾 . 
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Figura 5. 26 - Representação da superfície de fratura da liga Ti422-DF. É 

observado nas setas regiões de deformação plástica, característica de superfície 

de fratura com tensão plana. 

 

 As Figuras 5.27 a 5.29 apresentam os detalhes fractográficas em MEV das 

regiões da fratura instável final das ligas Ti352-DF, Ti422-DF e Ti420-DF 

respectivamente, em (a) e Ti352-E, Ti422-E e Ti420-E em (b). Observa-se nas 

ligas testadas em ambos processos de fabricação o coalescimento de 

microcavidades rasas, característico de comportamento de fratura de ligas com 

baixo valor de tenacidade. Estas fractografias indicam que as ligas envelhecidas 

em 400 ºC durante 48 horas tiveram uma diminuição do tamanho das 

microcavidades coalescidas, que se apresentam mais rasas se comparadas às 

ligas apenas deformadas a frio. A formação destes pequenos e mais rasos vazios 

está ligada à presença de precipitados finos de alfa, também observados nas 

superfícies de fratura nos ensaios de tração. As microcavidades de deformação 

se formam a partir da diferença de ductilidade entre a matriz e os precipitados, 

que permite a separação interfacial (nucleação), o crescimento e coalescimento 

das microcavidades. Ora, sendo assim, essa distinção do aspecto de fratura indica 

a presença dos precipitados finamente dispersos da fase alfa, conforme foi 

verificado pelas análises de DRX. Estes precipitados levam à formação de 
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microcavidades que coalescerão com menor deformação local e menor 

tenacidade (Figura 5.27). 

 

   

(a) 

 

   (b) 

Figura 5. 27 – Microscopia da superfície de fratura da região final de ruptura em 

MEV da liga Ti352. Em (a) superfície de fratura da liga apenas deformada a frio e 

em (b) superfície de fratura da liga envelhecida durante 48 horas por 400 ºC. 
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(a) 

 

 

   (b) 

Figura 5. 28 – Microscopia da superfície de fratura da região final de ruptura em 

MEV da liga Ti422. Em (a) superfície de fratura da liga apenas deformada a frio e 

em (b) superfície de fratura da liga envelhecida durante 48 horas por 400 ºC. 
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(a) 
 

 

   (b) 

Figura 5. 29 – Microscopia da superfície de fratura da região final de ruptura em 

MEV da liga Ti420. Em (a) superfície de fratura da liga apenas deformada a frio e 

em (b) superfície de fratura da liga envelhecida durante 48 horas por 400 ºC. 

 

 A Figura 5.30 apresenta a relação entre tenacidade a fratura com o 

diâmetro médio das microcavidades. Portanto, é possível correlacionar o tamanho 
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das microcavidades com a tenacidade das ligas envelhecidas em 48 horas 

(YUAN, 2012). A liga Ti420-DF foi a que apresentou maior tenacidade em relação 

ao menor tamanho das microcavidades. Comparativamente, a liga Ti352-DF 

apresentou maior tamanho de microcavidades em função de menor tenacidade. 

Isso indica que a composição química, em particular o teor de Nb, é prejudicial 

quanto à tenacidade dessas ligas de Ti. 

 

 

Figura 5. 30 – Relação entre tenacidade a fratura 𝐽 e do diâmetro médio dos 

microvazios da liga TiNbSn. As barras de erro indicam o desvio padrão. 

 

A Figura 5.31 apresenta a relação com linearidade, no caso de ligas 

contendo 42% de Nb, sem no entanto mostrar efeito quanto ao conteúdo de Sn e 

o histórico de fabricação (deformadas a frio e envelhecidas). Esta correlação 

destaca a dependência intrínseca do teor de ligas (majoritárias) no tamanho dos 

coalescimento de microcavidades. A liga contendo 35% de Nb apresenta apenas 

dois pontos no gráfico, o que é incapaz de fornecer correlação linear 
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adequadamente. Além disso, a inclinação da curva não será a mesma da primeira, 

o que denota a correlação entre a dimensão dos coalescimentos de 

microcavidades, e a ductilidade é relativa ao teor do elemento de liga, principal. 

 

 

Figura 5. 31. Relação entre diâmetro das microcavidades e ductilidade. É possível 

observar que o processo do envelhecimento conduz à diminuição da ductilidade, 

assim como à diminuição do diâmetro dos coalescimentos de microcavidades. 

 

 A figura 5.32 apresenta a superfície de fratura em MEV das ligas Ti420-E, 

Ti422-E e Ti352-E respectivamente. Através destas três superfícies é possível 

perceber que o aumento do nióbio causa o aumento dos micromecanismos de 

coalescimento de microcavidades (CHANG, 2016). Isso está relacionado com a 

tenacidade, visto que a liga Ti352-E possui tenacidade menor e microvavidades 

mais finas e rasas que nas ligas com Ti422-E e Ti420-E. 
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(a) 

 

(b) 
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(c) 

Figura 5. 32 – Microscopia da superfície de fratura da região final de ruptura em 

MEV da liga Ti420-E em (a), Ti422-E em (b) e Ti352-E em (c).  
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6. CONCLUSÕES  

 

O presente estudo destacou as propriedades mecânicas resultantes dos 

tratamentos de deformação a frio e envelhecimento aplicados às ligas de TiNbSn 

compreendendo diferentes teores de Nb (35% e 42%) e Sn (0% e 2,5%). As 

seguintes conclusões resultaram do estudo: 

 

 O envelhecimento após deformação a frio, sem a etapa de 

solubilização intermediária, foi efetivo nas ligas estudadas provocando 

alterações significativas essas propriedades mecânicas estudadas. 

 As ligas deformadas e envelhecidas apresentaram os mesmos 

aspectos microestruturais, sendo sua microestrutura constituída por 

grãos beta primários alongados na direção de laminação e bandas de 

deslizamento originadas do endurecimento do trabalho a frio. As 

bandas de deslizamento cercam os sub-grãos beta, e as agulhas finas 

α" cruzam os grãos secundários. As análises de DRX mostraram a 

coordenadas das fases beta, α" e ômega em todas as ligas deformadas 

a frio. Além disso, as ligas envelhecidas por mais de 0,5 h 

desenvolveram precipitados alfa. 

 O aumento do teor de Nb de 35% para 42% teve o mesmo efeito sobre 

a dureza e o módulo de elasticidade após a adição de 2,5% de Sn a 

35% de Nb nas ligas deformadas a frio. A adição de 2,5% de Sn à liga 

contendo 42% de Nb aumentou a ductilidade e o módulo de 

elasticidade, mas reduziu a resistência à tração. O aumento de Nb e 

Sn estabilizou a fase beta, enquanto que o aumento de Sn pareceu ter 

dificultado a texturização da liga. 

 O aumento do conteúdo de Nb reduziu o tempo necessário para atingir 

a máxima microdureza à mesma temperatura de envelhecimento. A 

adição de Sn não alterou o tempo de envelhecimento ou microdureza 

na fase de pico de envelhecimento. A fase de pico de envelhecimento 

ocorreu após 48 horas de tempo de envelhecimento em ambas ligas 

(Ti422 e Ti420, respectivamente), que apresentaram microdureza 390 

HV. A liga Ti352 apresentou o pico de envelhecimento a 72 horas de 
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tempo de envelhecimento. Portanto, o maior teor de Nb foi benéfico 

para endurecimento por envelhecimento em ligas de TiNb. 

 O tratamento de envelhecimento diminuiu a ductilidade das ligas, mas 

aumentou a sua resistência à tração e módulo de elasticidade. A 

ductilidade foi três vezes maior em Ti422-DF do que em Ti422-E. A liga 

Ti420-E apresentou resistência à tração 1031 MPa, que foi 1,6 vezes a 

resistência à tração de Ti420-DF. Denotou o potencial das ligas de TiNb 

para reforçar o envelhecimento. 

 Os precipitados da fase alfa foram responsáveis pelas alterações nas 

propriedades mecânicas das ligas envelhecidas. 

 O tratamento de envelhecimento levou à formação de microcavidades 

mais rasas e mais finas. Os finos precipitados de alfa em ligas 

envelhecidas permitiram a formação dessas microcavidades menores 

e mais rasas, e portanto e apresentaram menor ductilidade. Assim, o 

tamanho das microcavidades foi bem correlacionado com a ductilidade 

da liga. 

 Observa-se que as ligas envelhecidas provocam redução da 

tenacidade, aumento da resistência mecânica, aumento da dureza, 

redução da ductilidade e aumento do módulo de elasticidade. Isto é 

devido à grande quantidade de precitados de fase alfa resultante do 

envelhecimento de 48 horas na liga TiNb(Sn) revelado nas análises de 

DRX e microdureza Vickers.  

 Os resultados de tenacidade à fratura quando correlacionados com as 

propriedades de tração, para as ligas na condição deformada, 

apresentaram menor tenacidade, menor dureza, maior ductilidade e 

menor módulo de elasticidade do que na condição por envelhecimento 

em 48 horas. Com relação às superfícies de fratura, o envelhecimento 

causa o surgimento de microcavidades rasas e mais finos devido à 

formação de precipitados fase alfa, e estão coerentes com a presença 

dessas microcavidades, que resulta em com menor deformação e 

menor tenacidade.  

 O tratamento térmico de envelhecimento provoca redução da 

tenacidade, aumento da resistência mecânica, aumento da dureza, 
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redução da ductilidade e aumento do módulo de elasticidade. O 

envelhecimento aumentou a resistência mecânica até atingir quase o 

dobro. Isso se deve a precipitação de partículas de segunda fase alfa. 

 O aumento do teor de Sn nas ligas estudadas, resulta na redução da 

tenacidade, redução da resistência mecânica, redução da dureza, 

aumento da ductilidade e aumento do módulo de elasticidade. Isto se 

deve ao fato de que o Sn é estabilizador da fase beta. 

 Com relação ao aumento do teor de Nb nas ligas de TiNbSn, ele 

provoca aumento da ductilidade e do módulo de elasticidade, 

consequentemente redução da dureza e da resistência mecânica até 

certa quantidade de Nb.  

 Portanto, ligas observadas nesse estudo, tem excelentes propriedades 

mecânicas com potencial em aplicações específicas, podendo ser 

subistituidas por ligas empregadas hoje, como a Ti6Al4V, que no final 

desempenha melhor função.   
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Realizar curvas de envelhecimento a 450 ºC e a 500 ºC para as ligas 

Ti35Nb2Sn, Ti42Nb2Sn e Ti42Nb; 

 

 Realizar ensaios de mecânica da fratura com 100% de deformação a frio. 
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