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 Atualmente as ligas de titânio do tipo β metaestável têm sido as eleitas para 

aplicações biomédicas por possuem elevada resistência à corrosão e valores de módulo 

de elasticidade próximos ao módulo do osso. Nesse trabalho foi utilizada a liga Ti-35Nb 

a qual foi adicionado terrores de estanho para verificar as transformações de fases 

associadas a recristalização com o objetivo de otimizar a microestrutura e as propriedades 

mecânicas, visando uma possível aplicação biomédica. A liga foi fundida em forno a arco, 

posteriormente homogeneizada a 1000°C em atmosfera controlada durante 12 horas e 

resfriados no forno, obtendo-se uma microestrutura formada pela fase β. Em seguida, as 

amostras foram deformadas empregando uma matrix que foi submetida a um processo de 

compressão e posteriormente foi reaquecida a 900°C por 1 hora para avaliar o processo 

de recristalização. Na sequência, foram realizados ensaios de dureza Vickers em 

diferentes regiões, foi observado que a liga Ti-35Nb apresentou o maior valor de dureza 

dentre as ligas estudadas, para a difração de Raios X na condição deformada todas 

apresentaram a fase martensitica α” advinda do processo de deformação e na condição 

deformada 90% todas amostras foram recristalizadas.  

Palavras–chave: biomateriais, ligas de titânio, deformação e recristalização. 
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Currently titanium alloys metastable β type have been chosen for the biomedical applications 

because it has high corrosion resistance and young modulus values close to the modulus of 

bone. In this work we used the alloy Ti-35Nb- X Sn (0; 2,5; 5 wt%), type β-Sn,  with the 

objective of optimizing the microstructure and mechanical properties for biomedical 

applications. The ingots was melted in arc furnace and subsequently homogenized at 1273K 

in controlled atmosphere for 12 hours in the oven and cooled, yielding a microstructure 

formed by the β phase. As a result, Vickers hardness testing were conducted in different 

regions, it was observed that the Ti-35Nb presented greater hardness value among the studied 

alloys, for X-ray diffraction on deformed condition all showed martensitica α” phase from 

the process of deformation and deformed condition 90% all samples were recrystallized. 

 

Key-words: biomaterials, titanium alloys, deformation and recrystallization 
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Abreviações 
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DRX – difração de raios X. 

DSC – calorimetria diferencial de varredura (differential scanning calorimetry) 
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EDS – espectrômetro de raios-X por energia dispersiva (energy dispersive spectrum) 
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HV – dureza Vickers (Vickers Hardness ) 
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Capítulo 1 

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

As ligas de titânio têm atraído uma atenção especial devido as suas ótimas 

propriedades mecânicas ou combinações favoráveis de propriedades que inclui elevada 

razão resistência/ peso, excelente resistência à corrosão e biocompatibilidade favorável 

(Bai, 2016). Um tratamento mecânico bastante utilizado para melhorar as propriedades 

mecânicas é a deformação a frio, já que parte da energia utilizada nesse processo fica 

armazenada na microestrutura. Essa energia ajuda a promover a recristalização, através 

desse processo pode-se obter uma estrutura refinada e um ganho nas propriedades 

mecânicas, a exemplo da resistência mecânica aliado a ductilidade. 

Por essa razão, o presente trabalho fez um estudo envolvendo a deformação a frio 

mais homogênea, utilizando uma matriz fechada, associado ao fenômeno de 

recristalização nas ligas ternárias de titânio-nióbio-estanho (Ti-Nb-Sn). A liga ternária Ti-

Nb-Sn foi escolhida como material de estudo por possuir elevada resistência à corrosão 

(Contieri et al., 2010) e valores de módulo de elasticidade próximos ao módulo do osso 

(Jung et al., 2010). Com a correlação desses fatores espera-se encontrar alguns parâmetros 

importantes como taxas de deformações viáveis, transformações de fases provenientes do 

processo de adição de estanho (Sn), dureza do material antes e depois da recristalização, 

enfim caracterizar o material e levantar as propriedades mecânicas nessas situações. 

 Além disso, as ligas de titânio com elementos β estabilizadores, a exemplo do Nb, 

têm se mostrado eficientes para possíveis aplicações biomédicas devido à sua ótima 

combinação de propriedades (Kim et al., 2007). Contudo merecem um estudo mais 

detalhado quando associados aos processos de deformação a frio e a recristalização. 
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Objetivo geral: 

 Esse estudo tem como objetivo produzir ligas de titânio tipo β do sistema Ti-Nb-

Sn e avaliar os parâmetros no processo de recristalização com graus de 

deformação de 40 % e 90%. 

 

Objetivos específicos:  

 Analisar o comportamento da adição de estanho (Sn) na matriz de Ti-Nb, 

 Correlacionar as quantidades de Sn inseridas na matriz Ti-Nb com as 

transformações de fases provenientes dessa adição, 

 Correlacionar a temperatura de recristalização com os níveis de deformação das 

ligas de titânio, 

 Comparar as propriedades mecânicas antes e depois da recristalização. 
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Capítulo 2 

REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. O titânio  

O titânio (Ti) é um elemento químico que possui número atômico 22 é classificado 

como metal de transição do grupo IV e apresenta cor prateada brilhante (IUPAC, 2016). 

Não é encontrado puro na natureza, sendo observado somente em combinação com outros 

elementos, tais como a ilmenita (titanato ferroso, TiFeO3), o rutilo (óxido de titânio, TiO2) 

e o esfênio (também chamado titanita, silicato de titânio e cálcio) (DONACHIE, 1998). 

Entretanto, somente dois compostos têm importância comercial, o rutilo e a ilmenita. 

O titânio é classificado como metal leve e possui excelente resistência mecânica 

(>400 MPa), ponto de fusão em 1668 °C e apresenta formas alotrópicas, sendo que a 

temperaturas inferiores a 882,5ºC possui uma estrutura hexagonal compacta (HC) e acima 

desta temperatura tem uma estrutura cristalina cúbica de corpo centrado (CCC), 

denominadas respectivamente de fases alfa e beta (BETNER, 1985). As propriedades 

físicas e mecânicas do titânio são apresentadas na Tabela 1. 

Tabela 1 - Propriedades físicas e mecânicas do titânio, (DONACHIE, 1998). 

Propriedades Valores 

Número atômico 22 

 

Estrutura cristalina 

α: HC (≤882,5 °C) 

β: CCC (≥ 882,5 °C) 

Densidade 4,5 g/cm  

Ponto de fusão 1668 ± 10°C 

Dureza 155 HV 

Módulo de elasticidade - titânio 116 GPa 
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Apesar de ser um elemento altamente reativo mesmo em temperaturas 

intermediárias e formar solução sólida intersticial com elementos leves como o 

hidrogênio, nitrogênio, carbono e oxigênio, os quais produzem aumento da resistência 

mecânica, como mostra a figura 1. Entretanto, estudos demostram que qualquer efeito 

benéfico do oxigênio nas propriedades do titânio é normalmente perdido em temperaturas 

superiores a 300°C (SILVA, 2006), outra propriedade muito importante em aplicações 

biomédicas que também é afetada com o aumento do teor de oxigênio é o módulo de 

elasticidade. 

 

Figura 1 - Influência de elementos intersticiais do titânio puro (a) resistência 
mecânica, (b) ductilidade (ASM METALS, 1990). 

 

2.1.2. O titânio e suas ligas em aplicações biomédicas 
 

As ligas de titânio são utilizadas em aplicações biomédicas devido às suas 

excelentes propriedades, tais como, alta resistência à corrosão e baixo módulo de 

elasticidade (LONG, 1998). As ligas usualmente empregadas nesses tipos de aplicações 

são o aço inoxidável ASTM F138, ligas Cr-Co, titânio comercialmente puro (c.p.) e a liga 

Ti-6Al-4V. Uma propriedade importante em ligas metálicas empregadas em implantes é 

o módulo de elasticidade. Altos módulos normalmente são indesejáveis, pois quando o 
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conjunto (osso/ prótese) é submetido a esforços, pode resultar numa perda de massa óssea 

e consequentemente em fratura (Moraes, 2014).  Por esse motivo, reservas devem ser 

feitas a respeito dessas ligas em implantes ortopédicos, por causa do elevado módulo de 

elasticidade quando comparadas ao do osso, conforme a Tabela 2. 

Dentre as ligas citadas destaca-se a liga Ti-6Al-4V que se tornou a mais utilizada 

e gradualmente foi substituindo o Ti c.p., devido a sua alta resistência mecânica 

(LOPES, 2009). Entretanto, diversos estudos sugerem que o vanádio e o alumínio são 

prejudiciais ao corpo humano. Atribuindo a ocorrência do mal de Alzheimer ao 

alumínio e problemas no sistema respiratório ao vanádio em decorrência da formação de 

óxidos pouco estáveis de vanádio (HON, 2003). 

Tabela 2 - Módulo de elasticidade de biomateriais metálicos (EISENBARTH, 
2004). 

Material Módulo (GPa) 

Cromo - Cobalto 240 

ASTM F138 210 

Ti -6Al-4V 112 

Ti C.P. 100 

Ligas de titânio β 55 – 91 

Níquel - Titânio 48 

Osso humano 10 - 30 

 

Outra liga que merece destaque é a liga Ni-Ti que apesar de possuir um módulo 

considerado baixo (48 GPa) apresenta em sua composição o elemento níquel que também 

é considerado tóxico ao corpo (EISENBARTH, 2004). Por causar esse efeito nocivo ao 

corpo humano o níquel e o vanádio estão sendo substituídos pelos β- estabilizadores, tais 

como o Fe e Nb, considerados mais seguros para o corpo humano (NIIMONI, 2008, 

EISENBARTH, 2004). 
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Como o vanádio, o alumínio e o níquel não podem mais ser utilizados em próteses 

ortopédicas, pois estudos sugerem que são tóxicos dentro do corpo humano, a utilização 

de ligas do sistema Ti-Nb-Sn tornou-se atrativa pelo fato do Nb ser um elemento 

biocompatível e sua adição na matriz de titânio leva a uma estabilização da fase β seguido 

por uma redução do módulo de elasticidade (HANADA, 2005). Estudos realizados por 

Jung et al. (2010) mostraram que o módulo de elasticidade da liga Ti-35Nb-4Sn é de 40 

GPa, considerado o mais baixo de todas as ligas de titânio do tipo β desenvolvidas para 

aplicações biomédicas. O módulo de elasticidade de 40 GPa é próximo do módulo do 

osso cortical humano (10-30 GPa) dentre qualquer outro em ligas de titânio (NIIMONI, 

2008). Os altos valores de módulo de elasticidade são indesejáveis em aplicações 

biomédicas devido à transferência inadequada de esforços entre a prótese e os ossos da 

região implantada, podendo levar à rejeição e cirurgias de revisão. E por apresentar várias 

vantagens para aplicações em biomateriais, a exemplo da biocompatibilidade e 

ductilidade, as ligas de Ti-Nb-Sn merecem um estudo sobre as propriedades 

anteriormente citadas. 

 

2.2. O sistema Ti-Nb-Sn 

 

Apesar da maioria das ligas ternárias de titânio apresentarem ótimas propriedades 

mecânicas e serem biocompatíveis, na literatura, há poucas informações em relação ao 

diagrama de equilíbrio do sistema Ti-Nb-Sn. Entretanto, podemos extrair informações 

relevantes nos diagramas Ti-Nb e Ti-Sn, tais como: as faixas de composição onde podem 

ser formadas as fases β, α’, α’’e ω, bem como as fases formadas sob tratamento térmico 

de têmpera, observados nas figuras 2 e 3. O diagrama Ti-Nb mostra a importância do 

elemento Nb na matriz de titânio, observa-se que o Nb define o comportamento da fase 
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β. O estanho vem complementar esse comportamento, além de participar nos processos 

de transformações de fases especialmente no processo de recristalização. 

A figura 2 é um diagrama de equilíbrio e apresenta um conjunto de fases 

resultantes da têmpera quando são utilizadas em fases em equilíbrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Diagrama de equilíbrio do sistema binário Ti-Nb (ASM2, 1996). 

 
Deve-se salientar que existem algumas limitações nos diagramas de fases, a 

exemplo do tempo necessário para o equilíbrio ser atingido ou que diversas fases podem 

estar no estado metaestável, que é um estado fora do equilíbrio, podendo ocorrer 

transformações de fases em temperaturas diferentes daquelas previstas pelas linhas das 

fronteiras entre as fases no diagrama de equilíbrio. Assim, torna-se fundamental conhecer 

as condições de trabalho e influência do tempo sobre as transformações de fases. Contudo, 

antes de investigar as condições e o tempo adequado para se obter uma microestrutura 

desejada, é necessário conhecer as fases e as classificações das ligas de titânio. 
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Figura 3- Diagrama de equilíbrio do sistema binário Ti-Sn (ASM2,1996). 

 

2.3. Classificação das ligas de titânio 

 

As ligas de titânio são classificadas em três principais grupos: ligas α, ligas α+β, 

ligas β, e outros dois secundários: near-α e near-β (LEYENS, 2003), as quais refletem a 

contribuição das fases na microestrutura.  

A figura 5 apresenta os elementos α e β estabilizadores e seus efeitos na formação das 

fases e nas propriedades (DONACHIE, 1998). É observado na figura 4 que o aumento da 

quantidade de α- estabilizadores, tais como: Al, O, N, auxiliam na formação da fase α, 

contudo se for adicionado os β- estabilizadores, Fe, Cr, Mn, etc., a fase β é promovida. 

Essas quantidades de estabilizadores de fases são importantes, pois além de estabilizarem 

as fases, eles influenciam diretamente nas propriedades das ligas. Por exemplo, ligas da 

fase β possuem uma resposta mais eficaz ao tratamento térmico, há um aumento a taxa 

de deformação e melhor fabricabilidade do que as ligas do tipo α. Essa característica é 

proveniente dos sistemas de deslizamento referente a cada fase, como a fase α possui uma 
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estrutura hexagonal compacta há apenas três sistemas de deslizamento, e é devido a este 

número limitado que as ligas com essa estrutura apresentam uma baixa ductilidade. 

 

Figura 4 - Efeito dos elementos de liga (DONACHIE, 1998). 

 
Com o auxílio dos tratamentos térmicos e com adição de elementos de ligas pode-

se obter fases distintas bem como microestruturas diferentes. Quando há o controle 

durante os tratamentos térmicos pode-se obter a fase desejada. Esses controles constituem 

a base para a diversidade de ligas, que a depender da microestrutura pode-se obter as ligas 

do tipo α,β e α+β  mostrado esquematicamente na figura 5 (Sá,2013). 
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Figura 5 - Diagrama de fase pseudo-binário parcial com elemento β–estabilizador 

(Mi: Temperatura de início da transformação martensítica) (LONG, 1998, RACK, 2006). 

2.3.1 Ligas α 
 

O grupo de ligas denominadas α consiste de vários graus de titânio 

comercialmente puro e ligas que contêm elementos α- estabilizadores. Geralmente as 

ligas tipo α possuem estrutura hexagonal compacta (HC) e são monofásicas à temperatura 

ambiente (LUTJERING, 2003). Além disso, apresentam alto módulo de elasticidade e 

excelente resistência mecânica, contudo possuem pouca conformabilidade. 

 

2.3.2 Ligas near-α 
 

As ligas de titânio do tipo near- α são ligas que possuem pequenas quantidades de 

elementos β- estabilizadores.  Apesar da quantidade de fase β retida, essas ligas consistem 

principalmente da fase α e podem comporta-se mais convenientemente como ligas α do 

que ligas α+β (DONACHIE, 1998). 

Este grupo de ligas é ideal para aplicações em altas temperaturas por combinarem 

resistência à fluência das ligas α e a resistência mecânica das ligas α+β (LOPES, 2009). 
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2.3.3 Ligas α+β 
 

As ligas do sistema α+β contêm tanto elementos α- estabilizadores como β- 

estabilizadores. As ligas α+β apresentam excelente resistência mecânica, boa resistência 

à corrosão e ductilidade. 

2.3.4 Ligas near-β  
 

É denominada liga near-β quando uma liga possui pequenos teores de elementos 

α- estabilizadores (DONACHIE, 1998). A medida que a quantidade de β estabilizadores 

aumenta a liga deixa essa categoria e passa a ser a fase β. 

2.3.5  Ligas β 
 

São aquelas que possuem elementos β- estabilizadores, tais como V, Nb, Mo. 

Apresentam uma excelente conformação, devido a sua estrutura CCC que contêm um 

número maior de sistemas de escorregamento em relação às ligas α (HC) (DIETER, 

1981). 

 

2.4. Fases Metaestáveis 

Nas ligas de titânio tipo β, além das fases de equilíbrio α e β, são também 

observadas quatro fases metaestáveis: fases martensíticas α’ e α’’, a fase ω e a fase β’. O 

aparecimento dessas fases depende da concentração dos elementos de liga e das condições 

em que foram realizados os tratamentos térmicos (LOPES, 2010). 

 

2.4.1 Fases martensíticas α’ e α’’ 
 

O tipo de estrutura cristalina da martensita é determinado pelo conteúdo de 

elementos de liga. Pequenas quantidades de elementos betagênicos promovem a 
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formação de α’ com estrutura hexagonal (LEE, 2002), enquanto teores mais elevados 

geram uma martensita com estrutura ortorrômbica denominada α” (HO, 1999). 

Geralmente a fase α’é formada pelo resfriamento rápido, já a fase α’’ pode ser 

formada pela aplicação de forças externas (martensita induzida por deformação) e 

também pelo resfriamento rápido (martensita atérmica) (LOPES, 2010, LAHEURT, 

2005, LUTJERING, 2003). 

 
2.4.2 Fase ω 
 

A fase ω é observada em ligas de titânio que tendem a estabilizar a fase β podendo 

ser formada durante o resfriamento a partir do campo β ou por tratamentos térmicos de 

envelhecimento (ZHOU, 2004).  Divide-se em fase ω atérmica (ωate), formada durante o 

resfriamento rápido, que caracteriza-se pela ausência de difusão atômica e em fase ω 

isotérmica (ωiso) produzida pelo resfriamento lento e envelhecimento em temperaturas 

acima de 300°C, onde há condições termodinâmicas favoráveis para a difusão atômica 

(LOPES, 2009). Os dois tipos de fases ω são diferenciados pelo tamanho, morforlogia e 

pelo padrão de difração de área selecionada de microscopia eletrônica de transmissão 

(TEM- SADP) (TANG, 2000).  

 
 
 
 
2.4.3 Fase β’ 
 

Conforme apresentado na figura 5 a liga β pode ser estável ou metaestável dependendo 

da quantidade de elementos β- estabilizadores. Atualmente a maioria das ligas estudadas 

encontra-se entre βm e βe, sendo neste caso, ligas β metaestáveis (β’). 
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Quando uma liga é resfriada rapidamente, ela será metaestável e terá potencial 

para a precipitação de fases secundárias durante o envelhecimento, enquanto as ligas com 

maiores concentrações de elementos β- estabilizadores são consideradas estáveis e nessas 

ligas não haverá precipitação de novas fases durante os tratamentos térmicos posteriores 

(LONG, 1998).  

 

2.5. Deformação 

 

O processo de deformação é um dos parâmetros que merecem destaque no estudo 

da recristalização, pois a força motriz para o processo de recristalização vem da liberação 

da energia armazenada durante a deformação plástica (REZENDE, 2006, DIETER, 1981, 

NIINOMI, 2008). 

Os materiais podem apresentar dois tipos de deformações: elástica e plástica. A 

deformação elástica é uma deformação não permanente, ou seja, totalmente recuperada 

quando a tensão aplicada é liberada. A deformação plástica é permanente e não pode ser 

recuperada após a liberação da carga aplicada e vem acompanhada de deslocamentos 

atômicos permanentes. Para os sólidos cristalinos, a deformação ocorre por meio de um 

processo chamado escorregamento, o qual envolve o movimento de discordância 

(CALLISTER, 2008). 

A deformação plástica corresponde ao movimento de discordâncias em resposta à 

aplicação de uma tensão de cisalhamento (DIETER,1981). Existem discordâncias dos 

tipos: aresta (cunha), espiral (hélice) e mista, como mostra a figura 6.  
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Figura 6 -Representação esquemática das imperfeições lineares (Adaptado de 
REZENDE, G.S., Transformações de fases em materiais metálicos, UNICAMP, 2006, 
p.37). 

 
 

Os tipos de imperfeições lineares são: 

a) Discordâncias de aresta ou de Taylor- Orowan são caracterizadas por um plano 

extra de átomos inseridos na estrutura cristalina. 

b) As discordâncias em hélice são caracterizadas por uma distorção que durante o 

crescimento da estrutura cristalina, provoca a deposição dos átomos em forma helicoidal 

em torno de um eixo. Nesse caso, esse eixo é considerado linha de discordância. 

c) A discordância mista ocorre quando há interação entre os campos de influência de 

uma discordância em cunha e uma discordância em hélice, próximas umas das outras. 

As discordâncias são importantes não só para explicar o deslizamento dos cristais, 

como também estão intimamente ligadas com a maioria dos outros fenômenos mecânicos 

tais como: encruamento, fadiga, fluência e fratura frágil (DIETER, 1981). 

2.6 Recuperação, Recristalização e Crescimento dos grãos 

 
Os estados anteriores ao trabalho a frio podem ser restaurados com o tratamento 

térmico adequado, normalmente chamado de recozimento. Durante esse processo ocorre 
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a etapa de recuperação, recristalização e que podem ser seguidos ou não da etapa de 

crescimento do grão. 

 
2.6.1 Recuperação e Crescimento dos grãos  
 

O processo de eliminação parcial dos efeitos da deformação é denominado 

recuperação, e o de restauração total da estrutura e propriedades originais é denominado 

recristalização (Rezende ,2006). Sabe-se que uma parte da energia que foi usada durante 

a deformação é armazenada no material como energia de deformação. Durante a 

recuperação essa energia é liberada devido ao movimento de discordância, quando não 

há a presença de uma tensão externa, como o resultado do aumento de difusão (Callister, 

2008).  

Se o material já recristalizado for mantido a uma temperatura alta, há a tendência 

de alguns grãos continuarem o crescimento, provocando o desaparecimento dos outros, 

Como a energia proveniente da deformação já foi totalmente consumida no processo de 

recristalização, a forca motriz para o crescimento do grãos está associado  à redução da 

energia superficial total dos contornos de grãos, já que a substituição de vários grãos 

pequenos por poucos grãos maiores diminuiu a superfície total dos contornos, reduzindo 

a energia a ela associada (Rezende, 2006) 

 

2.6.2 Recristalização 
 
 

A recristalização é a formação de um conjunto de grãos equiaxiais (i.e., que 

possuem dimensões aproximadamente iguais em todas as direções) livres de deformação 

que têm baixa densidade de discordâncias (CALLISTER, 2008). Esse processo ocorre 

através de nucleação e crescimento de grãos cristalinos não deformados, que 

gradativamente substituem os grãos deformados, restaurando as condições originais 
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(REZENDE, 2006), como pode ser observado na figura 7. A figura 7 (b) mostra a 

microestrutura deformada, condição importante durante a recristalização pois é com a 

energia proveniente dessa deformação que propiciará o processo de recristalização. Na 

figura 7 (c) observa-se a formação de um conjunto de novos grãos, com o passar do tempo 

e com a energia proveniente da temperatura os grãos antes pequenos vão crescendo. Essa 

etapa (crescimento dos grãos) que pode ser observada na figura 7 (e) e (f). 

 

Figura 7 - Micrografias mostrando vários estágios da recristalização e do 
crescimento do grão (JIANG, 2016). 

 
Os novos grãos originam-se como pequenos núcleos que crescem até que eles 

substituam completamente a matriz deformada. Esses núcleos surgem em regiões com 

altos valores de energias, a exemplo de contornos de grãos ou de regiões com maiores 

níveis de deformação, após a formação do núcleo a etapa posterior é a referente ao 

crescimento de grãos, como mostra a figura 8.   
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     Figura 8 - Representação esquemática da recristalização estática (SAKAI, 2014). 

 

Os sítios preferenciais para o surgimento dos novos grãos localizam-se em regiões 

com maior densidade de energia, como nos contornos de grão (HUMPHREYS, 2004). 

Os núcleos são pequenas partículas da nova fase, as quais são capazes de crescer. 

Normalmente o estágio inicial de uma transformação de fase fica evidenciada pela 

formação desses núcleos (Callister, 2008). Para a formação desses núcleos de grãos não 

deformados há necessidade de criar uma região isenta dos efeitos da deformação plástica, 

cuja dimensão atinja o raio crítico necessário (REZENDE, 2006). De modo geral, os 

mecanismos de nucleação para o início da recristalização são:  

a) Nucleação por migração de contornos induzida por deformação 
 

Esse mecanismo pressupõe a existência de grãos adjacentes deformados com 

diferentes densidades de discordâncias, figura 9. Neste caso, especialmente se os grãos 

forem separados por contornos de grande ângulo que apresentam maior mobilidade, uma 

parte do contorno se desloca do grão com menor densidade de discordância para o grão 

com maior densidade de discordância, criando assim uma pequena região isenta dos 
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defeitos de deformação, que pode, atingindo o raio crítico, dar origem a um núcleo 

(REZENDE, 2006). 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Modelo para migração de contorno induzida por deformação (MCID): (a) 
antes da migração e (b) depois do início da migração (BECK, 1954). 

 

 
b)  Nucleação por migração de contornos de baixo ângulo 

 

Normalmente esse mecanismo é citado na literatura como Modelo Cahn- Cottrell, 

que é baseado no fenômeno de poligonização. Uma vez formado o sub-grão, este é capaz 

de crescer sobre seus vizinhos por migração de seus sub-contornos. À medida em que 

esse sub-contorno absorve as discordâncias aumentando assim sua energia e mobilidade 

até que se transforma em um contorno de alto ângulo, caracterizando a nucleação 

(PADILHA, 1996).  

Neste caso, quando o material deformado plasticamente é aquecido a uma 

temperatura conveniente para recristalização, a poligonização com a formação dos sub-

grãos é a primeira etapa do processo (REZENDE, 2006). 

Como no processo de recristalização ocorre primeiro a etapa da nucleação e em 

seguida a de crescimento de grãos livres de deformação, a cinética desse processo 

depende da velocidade dessas duas etapas.  
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Normalmente a etapa da nucleação é a mais lenta, impondo assim um tempo maior 

para sua ocorrência. O crescimento de grãos é uma etapa mais rápida, contudo no seu 

final há uma desaceleração devido à interferência mútua entre os grãos.  

Observa-se que a recristalização é um processo complexo e que depende 

intimamente de vários parâmetros e dependendo do tipo de recristalização esses 

parâmetros podem influenciar de maneira concomitante, a exemplo da recristalização 

dinâmica.  

 
2.6.3. Fatores que afetam a recristalização  
 

Algumas variáveis influenciam o comportamento da recristalização tais como: 

a) Grau de deformação 
 

Quanto maior o grau de deformação plástica, mais fácil e rápida a recristalização, 

pois uma deformação intensa provoca a geração de um número maior de discordâncias 

que se acumulam nos contornos de grãos propiciando assim a nucleação (REZENDE, 

2006). Entretanto, é necessária uma quantidade mínima de deformação para provocar a 

recristalização, que é denominada deformação critica (CALLISTER, 2008). 

b) Temperatura 
 

A temperatura influencia no tamanho do grão, dessa forma quando a temperatura 

de recristalização é alcançada, o processo de tratamento térmico é cessado para que não 

haja a etapa do crescimento do grão, assim a estrutura fica refinada e há um aumento no 

limite de resistência mecânica. 

Além disso, a taxa de deformação influencia na temperatura de recristalização. 

Quanto menor o grau de deformação, maior a temperatura requerida para provocar a 

recristalização (DIETER, 1981). 
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c) Tamanho do grão inicial 
 

 Quanto menor o tamanho de grão do material antes da deformação, maior o número 

de contornos, que se constituem obstáculos ao movimento das discordâncias. Após a 

deformação, maior a quantidade de regiões com altas concentrações de discordâncias, o 

que aumenta a energia armazenada, facilitando a recristalização. Assim, para uma mesma 

deformação plástica a frio, quanto menor o tamanho do grão inicial maior a velocidade 

de recristalização (REZENDE, 2006). 

d) Composição  
 

Adições de elementos de liga aumentam a temperatura de recristalização 

(DIETER, 1981). Assim, materiais com alto índice de pureza possuem uma temperatura 

de recristalização mais baixa.  

O efeito das impurezas em solução sólida pode afetar no início da recristalização 

das seguintes formas: a adição  de determinadas quantidades de soluto em solução solida 

pode levar a uma diminuição da energia de defeito de empilhamento (EDE) para grande 

número de metais; átomos em solução solida tendem a formar atmosferas junto as 

discordâncias, dificultando sua movimentação e rearranjo e por fim os átomos de soluto 

em solução solida causam uma forca retardadora de arraste que dificulta a movimentação 

de contornos de baixo e ângulos ( formados por discordâncias) (Padilha,1996). 

 

 

2.6.4   Recristalização Dinâmica 
 

Os processos de recuperação e recristalização quando ocorrem durante a 

deformação são denominados recuperação dinâmica e recristalização dinâmica, 

respectivamente. Os fenômenos denominados “dinâmicos” acontecem simultaneamente 
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a deformação, quando o material está sob um campo de tensões e geralmente em alta 

temperatura (Padilha, 1996). 

A maioria dos materiais metálicos passam em alguma etapa de sua fabricação por 

processos de deformação à quente para que seja obtido produtos como chapas, tubos, 

arames, entre outros. Entretanto, durante esses processos ocorrem várias alterações 

microestruturais simultâneas como o encruamento, recuperação e recristalização (CHEN, 

2015). O potencial para que a recristalização ocorra durante a deformação a quente é 

maior do que a deformação a frio, pois durante esse processo há uma geração de grandes 

defeitos, e esses não podem ser eliminados apenas pela recuperação dinâmica (Padilha, 

1996). 

As altas taxas de compressão associado a altas temperaturas que ocorrem durante 

os processos de conformação mecânica como na laminação a quente e extrusão são fatores 

de relevância no processo da recristalização. A recuperação dinâmica e a recristalização 

dinâmica são importantes porque reduzem a tensão do material permitindo que este seja 

deformado mais facilmente, influenciam sobre a textura do material e no tamanho do grão 

do material trabalhado (HUMPHREYS, 2004). 

Embora os processos de recuperação e recristalização dinâmica possuam uma 

grande importância industrial, eles não são bem compreendidos, porque são difíceis de 

serem estudados experimentalmente e modelados teoricamente (HUMPHREYS, 2004). 

Existem algumas características que diferenciam os processos de recristalização 

estática e da recristalização dinâmica a exemplo do mecanismo de nucleação. Na grande 

maioria das condições de deformação a quente, a nucleação da recristalização dinâmica 

ocorre preferencialmente nos contornos de grãos (SAKAI, 2014). Esse mecanismo é 

conhecido pela formação de colares sucessivos (necklacing), que consiste em nucleação 

dos novos grãos em etapas, que avançam sequencialmente para o interior do grão original 
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(CHEN, 2015). A figura 10 mostra o mecanismo esquematicamente, pode-se observar 

que as nucleações de novos grãos ocorrem em etapas, que avançam sequencialmente para 

o interior do grão. A medida que a nucleação desses colares aumenta há também um 

aumento na energia livre causado pela introdução de novos contornos de grãos, mas que 

é compensado pela diminuição de energia livre devido à eliminação dos defeitos 

cristalinos (Padilha, 1996). 

 

      Figura 10 - Mecanismo de nucleação por formação de colares sucessivos. (a) contorno 

de grão original; (b) primeira etapa ocorrendo junto aos contornos de grão quando a 

deformação Ɛc é superada; (c) segunda etapa ocorrendo junto aos grãos recristalizados 

dinamicamente; (d) terceira etapa, idem a segunda (MADEJ, 2016). 

 

Da literatura (SAKAI, 2014) há relatos de dois tipos de recristalização dinâmica:  

a) Recristalização dinâmica descontínua (convencional) que ocorre em temperaturas 

elevadas, onde os novos grãos evoluem por nucleação em materiais com baixa energia de 

deformação, representado na figura 11. 
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        Figura 11 - Recristalização dinâmica descontínua em Cu (a) crescimento durante a 
deformação a 623 K e (b) a microestrutura colar em 573 K (SAKAI, 2014). 

 
b)  Recristalização dinâmica contínua que provem da deformação plástica severa, 

onde a energia para nucleação advém da deformação e produz contornos de grãos de alto 

ângulo, desta forma a recristalização ocorre em temperaturas mais baixas, representado 

na figura 12. 

 

 

      Figura 12 - Desenvolvimento de novos grãos devido à recristalização dinâmica 

contínua em uma liga de alumínio (SAKAI, 2014). 
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Uma vez iniciada a recristalização dinâmica durante a deformação, o crescimento 

dessas regiões recristalizadas dinamicamente podem continuar após o término da 

deformação. Esse processo é chamado de recristalização metadinâmica (ou pós-dinâmica) 

e difere dos outros mecanismos de recristalização por não apresentar período de 

incubação, uma vez que os núcleos foram formados (CHEN, 2015, DOHERTY, 1997). 

 
2.6. 5   Recristalização e o titânio  
 

Os estudos sobre o titânio estão voltados a alguns tipos de ligas devido às suas 

excelentes propriedades, exemplo das ligas Ti-Al-Nb, que possuem menor densidade, 

biocompatibilidade, alto ponto de fusão (MAA, 2012, WANG, 2013, LIU 2014). Várias 

composições já foram estudadas envolvendo a liga ternária, Ti-Al-Nb, a exemplo da 

composição Ti-22Al-25Nb que foi deformada a quente entre a faixa de temperaturas de 

940 a 1060°C, a mesma sofreu uma deformação de 50%. Ressalta-se que durante a 

deformação a quente a liga sofreu recristalização dinâmica e observou-se que a melhor 

condição de processamento para essa composição é a 940°C (MAA, 2012). Outra 

composição que apresentou o processo de recristalização dinâmica durante a deformação 

a quente foi a liga Ti-43Al-4Nb-1,4W, composta pela fase β. Foi observado durante esse 

estudo que a existência da itría (  ) estimulou a nucleação durante a recristalização e 

que a evolução da fase β durante a deformação a quente desempenhou um papel 

importante na ductilidade da liga (WANG, 2013). Já a liga Ti-6Al-7Nb foi submetida a 

temperaturas de 750 a 900°C, com taxas de deformação de 0,001- 1  e observou que 

a condição mais favorável para essa liga é a T= 850°C,  Ɛ= 1  e  η= 0,46, nessa 

condição a liga apresenta a fase α (LIU, 2014).  Ressalta-se que os estudos envolvendo 

deformação e recristalização das ligas do sistema Ti-Al-Nb, obtiveram a recristalização 

na faixa de temperatura de 850 a 940°C. 
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As ligas do sistema Ti-Nb-Sn além de não possuírem  elementos de ligas que são 

tóxicos ao corpo humano, há composições, a exemplo do Ti-35Nb-4Sn, que possuem o 

módulo de elasticidade (40GPa) mais próximo do módulo do osso cortical humano (10-

30GPa) (JUNG, 2010, Matsumoto, 2005). Essa propriedade é bastante relevante devido 

aos esforços que ocorrem entre o osso e a prótese, quando existe um módulo muito 

elevado a interface osso/prótese é prejudicada ou ocasiona falhas. O desafio fundamental 

no desenvolvimento dessas próteses é obter um material que combine alta resistência 

mecânica, seja biocompatível e possua resistência à corrosão (Moraes, 2014). Por não 

causar efeito nocivo e por possuir módulo de elasticidade com valores próximos ao do 

corpo humano, há trabalhos envolvendo o sistema ternário Ti-Nb-Sn e a recristalização, 

a exemplo do trabalho em ligas de Ti-3Nb-2,5Sn que propôs a recristalização a 600°C e 

com 40% de deformação, contudo com esses parâmetros a recristalização não ocorreu 

sugerindo que a taxa de deformação e a temperatura foram insuficientes para que o 

processo inicia-se (Borges, 2012). 

A iniciar-se recristalização foi estudada no sistema ternário de Ti-Nb-Si, que 

possui potencial como materiais estruturais devido ao alto ponto de fusão e propriedades 

mecânicas favoráveis (GUO, 2015, SUN, 2015). Na literatura encontram-se trabalhos 

envolvendo esse sistema e a recristalização, a exemplo da liga Ti-35Nb- XSi (com x 

variando de 0,15% a 55%), com a taxa de deformação de 50% e temperaturas variando 

entre 500, 600 e 700°C, nesse caso a recristalização teve início com as temperaturas de 

600 e 700°C.  

O comportamento das ligas de titânio submetidas a elevadas temperaturas, 

especialmente para processos de deformação a quente (trabalho a quente), como a 

laminação, extrusão e forjamento têm sido estudadas (BOBBILI, 2016). Diversos estudos 

envolvendo a deformação a quente e as ligas de titânio têm sido realizados (ZHAO, 2016, 
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TAN, 2015, FAN, 2013), ressaltando que os fatores: deformação, temperatura e 

composição que influenciam diretamente na recristalização. No processo a quente é 

atingido alto nível de deformação (80- 90%), que produz elevado grau de energia de 

deformação, que é a força motriz no processo de recristalização que associado a elevadas 

temperaturas propicia com que o processo de recristalização ocorra. Por isso, o grande 

número de estudos envolvendo deformação a quente, temperatura mencionam o 

fenômeno de recristalização. 

Há muitos trabalhos propondo modelos matemáticos e a recristalização dinâmica 

em ligas de titânio, por exemplo utilizando a liga Ti-5Al-5Mo-5V-1Cr-1Fe (LIANG, 

2014), com a liga de titânio TA15 (Ti-6Al-2Zr-1Mo-1V) composta pela fase β (WU, 

2014) e com a liga IMI834 (Ti-5,8Al-4Sn-3,5Zr-0,7Nb-0,5Mo-0,35 Si-0,06C), com a liga 

tipo near-α (CHUAN, 2013) . Dois artigos em particular propuseram modelos para avaliar 

o fenômeno da recristalização dinâmica utilizando a liga Ti-6Al-4V (tipo α+β) e o modelo 

de Johnson-Mehl-Avrami- Komogorov (JMAK) para caracterizar a evolução dinâmica 

da recristalização utilizando a taxa de deformação de 60% e intervalo de temperatura de 

1023– 1323 K (QUAN, 2015), o outro trabalho utilizou a análise de elementos finitos 

para o estudo da recristalização e transformação de fases (QUAN, 2016). Apesar da 

proposta desses artigos serem voltados a modelos matemáticos, vale destacar que a 

recristalização nesses trabalhos fora conseguida com taxas de deformação de 60% e 

temperaturas próximas a 750 – 1050 °C. 

 É comum na literatura o aumento da resistência mecânica das ligas de titânio 

através do refino de grãos. As técnicas de deformação plástica severa são empregadas 

para produzir estruturas refinadas, dentre essas técnicas o (ECAP) é muito empregado, a 

exemplo de uma liga de titânio comerciante pura que foi submetida a uma deformação 

plástica severa com 10 passes a 250°C e obteve grãos com tamanho médio de 183 ηm 
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(HAJIZADEH, 2013). Existe também estudos onde a recristalização é proposta em uma 

microestrutura nanolamelar de uma liga de Ti-48Al-2Cr-2Nb (GUYON, 2016). A 

recristalização produz um conjunto de novos grãos livres de deformação e esses novos 

grãos possuem um tamanho de grão pequeno, aumentando assim a resistência mecânica 

nessa liga. Contudo, se o processo de recristalização ocorre em uma microestrutura com 

tamanho de grão pequeno, a recristalização é mais propensa acontecer, pois essa 

microestrutura possui uma região com o maior número de contornos de grãos, que são 

regiões com maiores níveis energia. 

Para as ligas de titânio Ti55511 (Ti-5Al-5Mo-5V-1Cr-1Fe), a recristalização 

dinâmica também foi identificada. A influência da recristalização dinâmica, deformação 

a quente e as transformações de fases foram investigadas (LIANG, 2015) e (TAN ,2015). 

É importante ressaltar que em ambos os estudos a temperatura  transus foi identificada  

como sendo de 885°C.  Uma redução de 80% foi realizada em diversas temperaturas tais 

como, 800, 820, 840, 860, 880 e 900°C (LIANG, 2015), salienta-se que a maioria dos 

artigos provenientes da literatura já expostos nesse trabalho envolvendo a recristalização 

dinâmica a temperatura onde a recristalização foi mencionada está na faixa de 750 a 

900°C.  

Outros estudos que merecem destaque são os envolvendo energia de ativação, 

recuperação e recristalização dinâmica. Ressaltando que a energia de ativação de um 

material durante a deformação a quente é geralmente referida como uma representação 

da medida de dificuldade na deformação do material (BOBBILI, 2016). O estudo fornece 

orientações para otimizar os parâmetros do processo de deformação e sobre os aspectos 

microestruturais. Quando o valor de energia de ativação está próximo à energia de auto-

ativação de difusão o processo de recuperação dinâmica desempenha um papel dominante 

na deformação quente (BOBBILI, 2016). 
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Destacando que durante a recuperação dinâmica o processo acontece com a maior 

taxa de deformação e menor temperatura durante a deformação, mas a recristalização 

dinâmica ocorre em menor taxa de deformação e em temperatura mais elevada durante a 

deformação. Quando um estado crítico é atingido, a recristalização dinâmica pode ter 

lugar em vez da recuperação dinâmica (BOBBILI, 2016). A tabela 3 abaixo mostra o 

valor da energia de ativação e o parâmetro de deformação para as ligas de titânio. 

Tabela 3 - Energia de ativação de ligas de titânio. Adaptado de (Bobbili, 2016). 

Material Condição de deformação Q 

(KJ/mol) 

Referência 

Ti- 22Al-25Nb 950-1070 °C, 0,001  544 Maa et al. (2012) 

Ti-43Al-4Nb-1,4W 1050-1200 °C, 0,001  601 Wang et al. (2013) 

Ti-6Al-7Nb 750-900 °C, 0,001  341 Liu. et al. (2014) 

Ti-22Al-25Nb 940-1060 °C, 0,01  - Jia et al.(2014) 

46Ti-6Al-4Nb-2Cr-

2Mn 

850-1050 °C, 0,0001  387 Zhao et al. (2014) 

Ti-47Al-2Nb-2Cr 950-1200 °C, 0,01  337 Jia et al.(2014) 

Ti-13Nb-13Zr 900-1050 °C, 0,01  534 Bobbili et al(2016) 

 

É importante ressaltar que durante as operações no trabalho a quente o 

encruamento e a estrutura distorcida dos grãos produzida pela deformação são 

rapidamente eliminados pela formação de novos grãos livre de deformação, como 

resultado da recristalização (DIETER, 1981). Fato que não ocorre com o trabalho a frio, 

que neste caso a deformação é realizada sob condições em que o processo de recuperação 

não ocorre simultaneamente com a deformação. 

Na literatura existem trabalhos que relacionam a deformação a frio e as ligas de 

Ti-Nb-Sn (MATSUMOTO, 2007, MATSUMOTO 2005, NIINOMI, 2008) inclusive 

trabalhos que apresentam taxas de deformação de 89% (MATSUMOTO, 2007).  
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Observa-se na letra (a) da figura 13 uma estrutura composta de grãos cristalinos 

equiaxiais e após a deformação (b) e (c) os grãos apresentam uma forma mais alongada. 

Já nas figuras (d) e (e) os grãos estão deformados no sentido da laminação.  

 

Figura 13 – Micrografias da ligaTi-35Nb-4Sn com taxas de trabalho a frio de: 

(a) 0%, (b) 30%, (c) 50%, (d) 70% e (e) 89% (Matsumoto, 2007). 

 

Níveis de deformação a frio altos, como o da figura 13 são difíceis, pois requerem 

altas tensões, e quando um material é submetido a um trabalho a frio o encruamento não 

é aliviado e a tensão aumenta com a deformação (DIETER,1981).  

Quando um material sofre uma deformação plástica, os grãos cristalinos que 

compõem sua estrutura são também deformados (REZENDE, 2006). Outra característica 

relevante é que a microestrutura deformada normalmente apresenta aparência de um 

emaranhado de linhas acumuladas (REZENDE, 2006) essas “linhas” são chamadas de 

discordâncias (discutido anteriormente) que surge após a deformação, mas além das 

discordâncias podem surgir outros defeitos, a exemplo dos defeitos de maclas. Os defeitos 

cristalinos tendem a afastar os átomos de suas posições de equilíbrio na rede cristalina, 

provocando tensões que aumentam a energia interna (REZENDE, 2006). Essa energia 
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armazenada (discutido anteriormente) no trabalho a frio é a força motriz tanto para a 

recuperação quanto para a recristalização (NIINOMI, 2008, REZENDE, 2006, DIETER, 

1981). Ressaltando que durante a recristalização a densidade de discordâncias diminui 

consideravelmente e os efeitos do encruamento são eliminados (DIETER, 1981). A 

eliminação dos efeitos da deformação (discutido anteriormente) é realizada através da 

nucleação e crescimento de grãos cristalinos não deformados, que gradativamente 

substituem os grãos deformados, restaurando as condições originais (REZENDE, 2006). 

Como o processo de recristalização depende da taxa de trabalho a frio e do 

material que está sendo estudado, neste caso o titânio, alguns artigos correlacionam esses 

fatores (CONTIERI, 2010, CABRAL, 2013, LOPES, 2010) observa-se que na maioria 

desses estudos a deformação plástica raramente ocorreu de modo homogêneo no material. 

A não homogeneidade, produz locais mais deformados que outros e esses atuam como 

locais preferenciais para a nucleação de novos grãos, pois possuem alta energia 

armazenada (LOPES, 2010). As bandas de cisalhamento não se limitam a um 

determinado grão, atravessando vários grãos. Sua ocorrência está associada a metais 

altamente deformados a frio, com alta taxas de velocidades de deformação e deformações 

com predominância de componentes de compressão (PADILHA, 1996). 

Existe regiões com maior propensão para que a recristalização ocorra, seja ele 

proveniente do processo de deformação, quando ela não é homogênea, ou devido a sua 

microestrutura. Os contornos de grãos, por exemplo, são regiões preferenciais para a 

nucleação, uma microestrutura que possui um maior número de grãos por  possui 

uma maior propensão para a nucleação. Ressaltando que além dessas regiões com altos 

níveis de energia, há outros fatores, como já citados anteriormente, que devem ser levados 

em consideração durante o processo de recristalização. 



 

48 
 

 Quando pretende-se obter um material com um alto limite de resistência mecânica 

utilizando o processo de recristalização é importante lembrar que quando a temperatura 

de recristalização do material é alcançada, e logo após a temperatura do processo for 

cessada não haverá a etapa do crescimento do grão, assim a estrutura fica refinada e há 

um aumento no limite de resistência mecânica sem perder a ductilidade. Características 

atrativas que quando associadas as propriedades das ligas do sistema (Ti-Nb-Sn) 

merecem ser estudadas. 

Outro parâmetro que também merece a atenção é o trabalho a frio. Nesse estudo 

é importante compreender as diferenças entre trabalhos a quente e a frio, pois apesar da 

maioria dos trabalhos estarem focados na associação das ligas de titânio e processos que 

envolvem o trabalho a quente, o estudo com a deformação a frio e ligas de titânio se torna 

mais viável. O processo de trabalho a quente geralmente é um procedimento que requer 

menos energia para deformar o metal do que o trabalho a frio, entretanto apresenta 

algumas desvantagens quando trabalhadas com as ligas de titânio.  

Devido ao fato de utilizarem temperaturas elevadas, a deformação a quente, 

apresenta reações superficiais entre o metal e atmosfera do forno tornando-se 

problemáticas. Materiais mais reativos como o titânio são severamente fragilizados pelo 

oxigênio, devendo assim ser trabalhados a quente só em atmosferas inertes ou protegidos 

do ar por uma barreira adequada (ZHANG, 2012). Entretanto, é bom frisar que há relatos 

que o hidrogênio aumentou a trabalhabilidade a quente da liga Ti-46Al-2V-1Co-0.3Ni 

promovendo a ativação do sistema de deslizamento (WEN, 2016). 

Outro fator que contribui de forma não satisfatória é em relação a um bom 

acabamento superficial, os materiais laminados a quente não possuem um bom 

acabamento devido à presença de óxidos que penetram na superfície, ademais a estrutura 
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e propriedades dos metais trabalhados a quente geralmente não são tão uniformes ao 

longo da seção reta como nos metais trabalhados a frio e recozidos (DIETER, 1981). 

A liga ternária Ti-Nb-Sn é uma ótima escolha dentre as demais ligas de titânio 

devido sua à elevada resistência à corrosão (CONTIERI, 2010), valores de módulo de 

elasticidade próximos ao módulo do osso (JUNG, 2010), possuem elementos β 

estabilizadores, a exemplo do Nb, que têm se mostrado eficientes para possíveis 

aplicações biomédicas devido à sua ótima combinação de propriedades (KIM, 2007) e 

por fim por possuírem um comportamento dúctil (GRIZA, 2014), como mostra a figura 

14.  

Pode ser observado na figura 14 que a liga de Ti-Nb possui o maior nível de 

ductilidade (aproximadamente 60%), sendo seguindo da liga Ti-35Nb-2,5Sn com 55% de 

ductilidade. Em contrapartida a liga do mesmo sistema ternário mais que apresenta o 

elemento zircônio (Zr) em sua composição é material com a menor ductilidade (Ti-24Nb-

4Zr-7,6Sn). 

 

Figura 14 - Comparação entre a ductilidade das ligas de titânio (GRIZA, 2014). 
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Capítulo 3 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 
3.1. Materiais 

 

As composições das ligas produzidas para a realização desse trabalho são 

observadas na Tabela 4. Os materiais de partida usados nas ligas, Tabela 5, foram o nióbio 

e o titânio comercialmente puro (ASTM - Grau 1), disponíveis respectivamente em forma 

de tarugo e placa, que posteriormente foram seccionados em tamanhos apropriados para 

serem decapados e pesados. O estanho não necessitou de decapagem e corte, pois é 

disponível em forma de grânulos e pronto para o uso. 

Tabela 4 - Composições das ligas em porcentagem atômica e em peso. 

Composição (% at) Composição (% wt) 

Ti - 21,74Nb Ti - 35Nb 

Ti - 22Nb – 1,4Sn Ti - 35Nb - 2,5Sn 

Ti - 22,5Nb - 2,5Sn Ti - 35Nb - 5Sn 

 

Tabela 5 - Metais empregados na produção das ligas. 

Elementos Procedência Pureza (%) 

                   Ti CP 

(ASTM- Grau 1) 

MDT Implantes 
Ortopédicos 

99,9 

Nb CBMM 99,5 

Sn Sigma Aldrich 99,9 
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3.2 Procedimento experimental 

O fluxograma abaixo, figura 15, mostra as etapas do trabalho, ressaltando que os 

procedimentos foram realizados em triplicata. 

 

  

Figura 15 - Fluxograma do procedimento experimental. 
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3.3 Preparação dos materiais 

 
 Os metais foram cortados com o auxílio de uma serra de fita e uma cut-off. Após 

seccionamento, o material passou pelo processo de decapagem, que consiste na imersão 

do material por 10 segundos nas seguintes soluções: 

a) Solução de decapagem do titânio: 30 ml de H2O + 30 ml de HNO3 + 30 ml de HF; 

b) Solução de decapagem do nióbio: 10 ml de H2O + 50 ml de H2SO4 + 20 ml de 

HNO3 + 20 ml de HF. 

3.4 Produção das ligas de titânio em forno a arco-voltaico. 

 
Os metais decapados foram pesados em uma balança analítica para a produção de 

lingotes de 40 g. As ligas foram preparadas forno a arco-voltaico com eletrodo de 

tungstênio não consumível, empregando atmosfera inerte de argônio e a fusão dos 

elementos foi realizada em um cadinho de cobre refrigerado a água, Figura 16(a). Com 

essa técnica foram produzidos inicialmente três lingotes. O lingote no estado fundido é 

observado na Figura 16(b), enquanto o lingote no estado sólido é observado na Figura 

16(c). 

   

(a) (b) (c) 

Figura 16 - (a) Cadinho de cobre. (b) Lingote fundido no cadinho de cobre. (c) 

Lingote solidificado. 
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Após a fusão no forno a arco-voltaico, os lingotes foram submetidos ao tratamento 

térmico de homogeneização na temperatura de 1000°C por 12h, com o objetivo de 

eliminar as heterogeneidades composicionais resultantes do processo de solidificação. O 

tratamento térmico empregou um forno com atmosfera controlada de argônio (grau 5.0 

analítico) com o intuito de evitar a formação da camada de óxido nas amostras, sendo 

realizado no Campus Itabaiana da UFS. 

 

 
3.5 Dispositivos de Deformação e Extração dos Corpos de Prova 

 
 Foram projetados e confeccionados dois dispositivos para a realização do trabalho 

experimental: a matriz de deformação e o dispositivo de extração dos corpos de prova 

deformados. 

3.5.1 Matriz de Deformação 
 
 

A matriz de deformação foi fabricada pelo processo de usinagem com aço (SAE 

4340) e possui duas partes que se conectam. A peça superior (2) possui pinos guias (3) 

que conduzem o encaixe das partes, como mostra a figura 17. A peça central (1) possui 

um canal central ao longo do seu diâmetro que se encaixa com a parte superior, que possui 

as dimensões de 5x50x10 mm, respectivamente espessura, comprimento e altura. O corpo 

de prova que será deformado é posicionado no canal central. As dimensões e tolerâncias 

do dispositivo se encontram nos anexos do presente trabalho. 
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Figura 17 - Desenho da vista explodida da matriz de deformação. 

 

 

A matriz de deformação produzida nas condições aberta e fechada é observada na 

figura 18, ressalta-se que todo o projeto para a confecção dessa matriz de deformação foi 

cuidadosamente analisado, pois são peças que se encaixam com tolerâncias dimensionais 

pequenas. 
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Figura 18 – Matriz de deformação. 

 

A matriz de deformação possui a função é trabalhar com altas cargas de 

compressão sem sofrer deformações plásticas, similar a um processo de forjamento, onde 

o material é deformado entre duas metades de matriz que dão a forma final da peça. 

Nesses processos de deformação podem ser produzidas peças forjadas de precisão com 

tolerâncias dimensionais mínimas (DIETER,1981). 

 

3.5.2 Dispositivo de Extração 

 

O desenho do dispositivo de extração dos corpos de prova deformados produzido 

é observado na Figura 19. Possui uma base retangular (5) com um corte em V para melhor 

sustentar e estabilizar a parte cilíndrica da matriz de deformação (2). O punção de ejeção 

em formato de T (6) foi confeccionado com uma tolerância dimensional pequena, para 

que pudesse ejetar os corpos de provas deformados no canal central da matriz de 

deformação. O dispositivo de extração produzido é observado na Figura 20. 
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Figura 19 - Desenho em conjunto do dispositivo de extração dos corpos de prova 

deformados. 

 

 

Figura 20 - Dispositivo de extração dos corpos de prova deformados. 
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3.6 Processo de deformação 

 

Foram confeccionados corpos de provas com as dimensões de 4x10x5 mm, as 

quais significam respectivamente espessura, comprimento e altura inicial, medidas que 

foram selecionadas com base no tamanho da cavidade do dispositivo de deformação que 

é 5x50x10 mm, respectivamente espessura, comprimento e altura. 

Para que a interferência do atrito fosse a menor possível, os CP’s foram envolvidos 

numa folha de teflon e após o posicionamento na cavidade da matriz de deformação foi 

aspergido um lubrificante, tal procedimento também facilitou na retirada dos corpos de 

provas. 

As deformações foram realizadas por compressão em uma prensa hidráulica 

Instron modelo 3385H com capacidade de 250 KN e o ensaio mecânico empregou a taxa 

de deformação de 1 mm/min. A deformação dos corpos de prova foi realizada com base 

na variação da altura dada pela expressão abaixo: 

 

=
ℎ − ℎ

ℎ
 100% 

 

Onde hi é a altura inicial do corpo de prova (5 mm) e hf é a altura final do corpo 

de prova após a deformação. Os corpos de prova foram deformados:  Ɛ= 40% e Ɛ= 90%. 

 
3.6.1 A influência da matriz de deformação nas amostras. 

 

A matriz de deformação foi confeccionada para permitir uma deformação 

homogênea, entretanto podem existir gradientes de deformação dependendo das 

propriedades das ligas que serão analisadas. Outro fator levado em consideração foi a 
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escolha da área deformada a ser analisada, pois a microestrutura apresenta diferentes 

morfologias, como observado na figura 21. 

 

Figura 21 - Micrografia da liga Ti-33,6Nb-4Sn forjada a quente (a) secção 

transversal e (b) secção longitudinal (HANADA, 2013). 

 

A figura 22 mostra as dimensões dos corpos de prova utilizados nesse trabalho e 

apresenta as duas possibilidades para análises microestrutural. No presente trabalho a área 

analisada será referente ao plano de corte B. 

 

     Figura 22 – Corpo de prova e planos para análise metalográfica. 
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A figura 23(a) mostra um desenho esquemático da deformação nos corpos de 

prova, representados em azul na figura. Há um impedimento de deformação na direção 

do eixo Y o material tende a deformar na direção do eixo X, com isso a atrito com as 

paredes da matriz torna a deformação mais difícil. Para reduzir o atrito, foi aplicado 

lubrificante na matriz e os corpos de prova foram envolvidos em teflon. Os corpos de 

prova da liga Ti-35Nb-5Sn, com Ɛ= 90%, apresentaram microestrutura sem deformação 

totalmente homogênea deformadas, quando analisadas em microscopia ótica Na figura 

23(b) é observado que a microestrutura da região do corpo de prova que está distante da 

parede da matriz, não teve dificuldade para escoar na direção do eixo X, diferente da 

região próxima da parede da matriz de deformação. 

 

  

(a) (b) 

Figura 23 - (a) Vista superior do corpo de prova no canal da matriz de deformação. 

(b) Microestrurura da liga Ti-35Nb-5Sn com Ɛ= 90%. 
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3.7 Tratamento térmico 

 

Após a deformação, as amostras foram tratadas termicamente em um forno com 

atmosfera de argônio, na temperatura de 900°C e com resfriamento no forno. 

A temperatura escolhida para a recristalização foi estimada como base em trabalhos 

anteriores, como Contieri (2010) que obteve a recristalização do titânio comercialmente 

puro a 600°C. O trabalho de Borges (2012) determinou a temperatura de recristalização 

de 900°C adotada no presente estudo. Borges (2012) realizou estudos preliminares com 

ligas Ti-35Nb-2,5Sn com 40% de deformação e submetidas ao forno a uma temperatura 

de 600°C cujos resultados apresentaram em microestruturas isentas de recristalização, 

sugerindo assim que a taxa de deformação ou a temperatura não foi satisfatória para que 

ocorresse o processo de recristalização. Foram utilizados nesse trabalho as deformações 

de Ɛ= 40% e Ɛ= 90% e temperatura de recristalização de 900° C.  

 

3.8. Técnicas de caracterização 

 
3.8.1 Análise microestrutural 

 

As amostras foram preparadas segundo o procedimento metalográfico padrão: 

lixamento com lixas de granulação de 80 a 1500, polimento com pastas de diamante de 

granulometria 3 μm e 1 μm. Entre a troca dos panos de polimento e antes do ataque 

químico as amostras foram limpas, sem deixar resíduos de pastas de diamantes, através 

da lavadora ultra-sônica digital (Soni clean 2PS da Sanders medical). 

Para revelar a microestrutura foi empregada a solução de ataque químico  Kroll, 

conforme recomendação (ASM1 Handbook 1990), consistindo de 6 mL de HNO3, de 3 
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mL de HF e 91 mL de H2O. As amostras foram analisadas e fotografadas em um 

microscópio óptico modelo Carl ZEISS Axio SCOPE A.1. 

 

3.8.2 Ensaio de dureza  

 

O ensaio de dureza Vickers foi realizado com as amostras lixadas e polidas. Para 

tal procedimento, utilizou-se um durômetro Vickers da Future Tech, modelo FV-700, 

com carga de 5kgf e tempo de impressão de 10 s, onde cada valor médio foi obtido através 

de cinco medidas. 

 

3.8.3 Difração de raios X. 

 

Os difratogramas de raios X foram obtidos a partir de amostras lixadas e expostas 

a radiação Cu-Kα (λ= 1,54 Å) em um equipamento XRD-6000 SHIMADZU de acordo 

com as seguintes especificações: tensão de 40 kV, corrente de 30 mA, varredura de 

1,2°/min, com variação 2θ de 30 a 90°. Para a identificação das fases utilizou-se as fichas 

de padrões do JCPDS (Joint Committee for Power Diffraction Standards), anexo 1. 

As amostras recristalizadas foram analisadas em um difratômetro BRUCKER D8 

ADVANCE, localizado no MuliLab- UFS, ressalta-se que os mesmos parâmetros, tais 

como: corrente, tensão e varredura que foram utilizados nas amostras homogeneizadas e 

deformadas foram aplicados nas amostras recristalizadas. 
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Capítulo 4 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1. Ligas homogeneizadas 

 

A condição inicial corresponde as ligas Ti-35Nb, Ti-35Nb-2,5Sn e Ti-35Nb-5Sn 

homogeneizadas a uma temperatura de 1000°C por 12 horas e resfriadas no forno. 

 

4.1.1 Microestrutura, difração de raios x  
 

A difração de raios x da liga Ti-35Nb, figura 24, na condição homogeneizada 

apresentou as fases α, β e ω. É importante ressaltar que a fase α tende a diminuir com o 

aumento gradual do elemento Nb, os picos referentes a essa fase desaparecem 

completamente e somente os picos da fase β são evidenciados em teores de 36% de Nb, 

38% e 40%Nb (Hon, 2003).  

 

Figura 24 - Micrografia e difração de raios x da liga Ti-35Nb homogeneizada 
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A difração de raio x da liga Ti-35Nb-2,5Sn, figura 25, apresentou a fase β, 

sugerindo que a adição de estanho suprimiu a formação das fases α e ω.  

 

 

Figura 25 - Micrografia e difração de raios x da liga Ti-35Nb-2,5Sn homogeneizada. 

 

A difração de raio x da liga Ti-35Nb-5Sn, figura 26, apresentou somente a fase β. 

A microestrutura apresenta grãos grandes sugerindo assim que à medida que o estanho é 

adicionado na matriz de titânio além de proporcionar um aumento no tamanho dos grãos 

e consequentemente uma diminuição da dureza. 

 

Figura 26 - Micrografia e difração de raios x da liga Ti-35Nb-5Sn homogeneizada. 



 

64 
 

Ao comparar os resultados de difração de raio x das ligas Ti-35Nb, Ti-35Nb-2,5Sn 

e Ti-35Nb-5Sn, foi observado que houve uma diminuição significativa de intensidade no 

pico referente a fase ω (001). Esse pico foi praticamente extinto no difratograma das ligas 

Ti-35Nb-2,5Sn e Ti-35Nb-5Sn, ratificando os resultados da literatura, os quais afirmam 

que a adição de Sn em ligas Ti-Nb ajuda a estabilizar a fase β e suprimir a ocorrência da 

fase ω (Hanada, 2005; Matsumoto 2007). O difratograma da liga Ti-35Nb-5Sn, figura 26, 

apresenta somente a fase β, resultado similar ao encontrado na literatura para a liga com 

5% de estanho na matriz Ti-35Nb (Sá, 2013). 

A fase ω normalmente é indesejável, pois o seu módulo é ligeiramente maior do 

que os das fases α e β (Nag, 2008). Embora a fase ω produza a perda de ductilidade, 

estudos mostram que o controle da fração volumétrica dessa fase pode promover o 

aumento da resistência mecânica associada a uma ductilidade razoável (Froes, 1980). 

Esse aumento na resistência é conseguido através de um tratamento térmico, onde a fase 

ω é dispersa na microestrutura. Essa dispersão da fase ω na matriz pode ser utilizada como 

fonte de nucleação de outras fases, que fornecerão novas propriedades ao material. 

Estudos demostram que a precipitação das fases ωate e ωiso em ligas de titânio do 

tipo β contribui para o aumento do módulo de elasticidade (Hanada, 2005), entretanto, 

com a adição de Sn nessa matriz há uma diminuição do módulo de elasticidade, pois o 

estanho suprime a formação dessas fases, tanto na condição de resfriamento em forno ou 

em água (Griza, 2014). Os teores de 2,5 e 5% de estanho na matriz Ti-35Nb apresentaram 

o menor módulo de elasticidade (Griza, 2014), com isso sugere-se que no presente 

trabalho os valores de dureza das ligas Ti-35Nb-2,5Sn e Ti-35Nb-5Sn serão menores do 

que o da liga Ti-35Nb. Outra forma de suprimir a fase ω é aumentando a quantidade do 

elemento nióbio na liga Ti-Nb (HON 2003; HANADA 2005). A adição de quantidades 
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de significativas de Sn e de Nb na matriz de titânio, resultam em ligas com um baixo 

módulo de elasticidade e menores níveis de dureza devido à ausência da fase ω. 

 

4.1.2. Dureza em amostras homogeneizadas  
 

A dureza Vickers (HV) é uma propriedade mecânica importante, pois representa 

a medida de resistência de um material a uma deformação plástica localizada. A Tabela 

6 apresenta os valores de dureza obtidos. 

Os valores de dureza foram diminuindo com ao aumento do teor de estanho nas 

ligas. Foram obtidos valores de 240 ± 14 HV, 183 ± 3 HV, 167 ± 16 HV, respectivamente 

Ti-35Nb, Ti-35Nb2,5Sn e Ti-35Nb-5Sn.  

A dureza elevada na liga Ti-35Nb foi devida às fases ω e α cuja supressão 

produzida pelo estanho é responsável pela redução das durezas das ligas contendo Sn. 

 

Tabela 6 - Durezas das ligas de titânio homogeneizadas 

Liga Dureza 

(HV) 

Fases 

Ti-35Nb 240 ± 14 ω, β, α 

Ti-35Nb-2,5Sn 183 ± 3 β 

Ti-35Nb-5Sn 167 ± 16 β 

 

4.2. Ligas deformadas 

 
4.2.1 Ligas com 40% de deformação 
 

Ao comparar as três composições estudadas nesse trabalho, Ti-35Nb, Ti-35Nb-

2,5Sn e Ti-35Nb-5Sn, com 40% de deformação, observou-se a fase α” presente nas três 



 

66 
 

composições. A fase α’’ é denominada martensita induzida por deformação, pois foi 

formada devido à aplicação de forças externas. 

A liga Ti-35Nb apresentou as fases ω, α, β e α”. Essa liga possui o pico (030) a 

57,34° muito acentuado referente à martensita induzida por deformação, figura 27. Nas 

ligas Ti-35Nb, Ti-35Nb-2,5Sn e Ti-35Nb-5Sn os picos próximos a 70° representam a fase 

α’’ cujo surgimento foi decorrente da deformação a 40% e independente do teor de 

estanho na matriz, observados respectivamente nas figuras 27, 28 e 29. Matsumoto 

trabalhando com composições similares ao presente neste trabalho encontrou os picos 

próximos a 70º, esses picos são característicos nas ligas de titânio deformadas e com 

menos de 7,9 Sn; além disso quando Matsumoto empregou composições com elevados 

teores de estanho, constatou que a fase beta estável não permitiu os processos de 

transformação de fase (Matsumoto, 2007). 

 

Figura 27 - Micrografia e difração de raios x da liga Ti-35Nb com deformação de 40%. 

 

        Na literatura, há ocorrência desses picos nas ligas Ti-35Nb-4Sn com 30, 50, 70 e 

89% de deformação (Matsumoto, 2007), entretanto, na liga Ti-35Nb-7,9Sn a fase α” não 

está presente (Matsumoto, 2005). Com isso podemos inferir que em composições com 

concentrações de estanho maior ou igual a 7,9%, a fase martensítica é suprimida.  
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Figura 28 - Micrografia e difração de raios x da liga Ti-35Nb-2,5Sn com 

deformação de 40%. 

 
A microestrutura que exibiu de forma mais evidente os efeitos da deformação foi 

a liga Ti-35Nb-5Sn. Foi observado um maior alongamento dos grãos deformados em 

relação as duas outras composições.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Micrografia e difração de raios x da liga Ti-35Nb-5Sn com deformação 

de 40%. 

 
 
 
 

(
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4.2.2 Ligas com 90% de deformação 
 

A liga Ti-35Nb apresentou microestutura constituída pela fase α” devido `a 

deformação de 90%, figura 30. Com o maior nível de deformação foi observado 

unicamente a fase α” , as fases ω, β  e α presentes com 40% de deformação não foram 

evidenciados a 90% de deformação. Para as ligas Ti35Nb-2,5Sn e Ti35Nb-5Sn com 90% 

de deformação foram abservadas as fases α” e β, respectivamente nas figuras 31 e 32. 

Como o nível de deformação foi superior ao das amostras analisadas anteriormente, a 

existência da fase α” foi mais acentuada nas ligas Ti-35Nb e Ti35Nb-2,5Sn observadas 

nas figuras 30 e 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 - Micrografia e difração de raios x da liga Ti-35Nb com deformação 

de 90%. 

 
 Para a liga Ti-35Nb, observada na figura 30, existe somente a fase α” inferindo 

assim que toda a fase β foi transformada em martensita induzida por deformação. A 

presença da martensita foi predominante na liga Ti-35Nb-2,5Sn, figura 31 
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Figura 31 - Micrografia e difração de raios x da liga Ti-35Nb-2,5Sn com 

deformação de 90%. 

 
Na figura 32, liga Ti-35Nb-5Sn, observa-se que o plano (113) referente a fase α” 

desapareceu, quando comparado à condição de 40% de deformação sugerindo que nessa 

quantidade de estanho (5% em peso), ocorreu a supressão da fase martensítica, devido ao 

Sn adicionado ao sistema Ti-Nb que atua como estabilizador da fase β e elemento 

supressor das fases ω e da martensitica α” (HAO, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 - Micrografia e difração de raios x da liga Ti-35Nb-5Sn com deformação 

de 90%. 

Para a liga Ti-35Nb-5Sn deformada a 90%, figura 33, sugere-se que há uma 

textura de deformação. Durante a conformação mecânica, a deformação plástica ocorreu 

preferencialmente por deslizamento de determinados planos cristalinos. Nesse processo, 
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o reticulado cristalino sofre rotação, por deslizamento de planos ou por maclação, para 

orientações mais favoráveis, estabelecendo a chamada textura de deformação (Padilha, 

1996). 

 

 

Figura 33 - Micrografia com aumentos de 5x, 10x e 20x da liga Ti-35Nb-5Sn 

deformada a 90%. 
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Entretanto para confirmar a hipótese de textura é necessário o uso de outras 

técnicas, a exemplo das figuras de pólo que são projeções estereográficas, mas as 

informações que elas contêm são incompletas e semi-quantitativas (Padilha, 1996). Uma 

descrição mais completa de textura pode ser obtida com o auxílio da função distribuição 

de orientação dos cristalitos ou grãos (criystallite orientation distribution function, CODF 

ou simplesmente ODF) (Padilha, 1996). 

 

 

4.2.3 Dureza das ligas deformadas 

 

Na liga Ti-35Nb foram encontrados os valores de dureza na condição 

homogeneizada (sem deformação) e com deformação de 40% e 90%. Os valores obtidos 

foram de 240 ± 14 na condição homogeneizada, 274 ± 10 com 40% de deformação e 281 

± 5 com 90% de deformação, visualizados na tabela 7. Os dados para essa liga Ti-35Nb 

foram os maiores dentre as ligas estudadas nesse trabalho, acredita-se que é devido à 

influência das fases α e ω na condição homogeneizada e da fase martensítica α” na 

condição deformada. 

 

Tabela 7 - Correlação composição da liga, dureza e fases. 

Composição 

das ligas 

(% Wt) 

Dureza (HV) Fases Presentes 

Ɛ 

(%) 

Ɛ 

(%) 

0% 40% 90% 0% 40% 90% 

Ti-35Nb 240 ± 14 274 ± 10 281 ± 5 ω, β, α ω,α,β,α” α" 

Ti-35Nb-2,5Sn 183 ± 3 187 ± 3 237 ± 8 β β, α” β, α” 

Ti-35Nb-5Sn 167 ± 16 214 ± 17 224 ± 9 β β, α” β, α” 
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As ligas contendo estanho, Ti-35Nb-2,5Sn e Ti-35Nb-5Sn, apresentaram valores de 

dureza inferiores aos encontrados na liga Ti-35Nb. O estanho adicionado nos teores de 

2,5 e 5% respectivamente, promoveu a estabilização da fase β, que é responsável pelos 

baixos valores de dureza. Entretanto, foi observado que apesar do estanho estabilizar a 

fase β, as deformações promoveram aumento de dureza que estão relacionados com a 

formação da fase α”. 

Para a liga Ti-35Nb-5Sn foram obtidas durezas de 167 ± 16 na condição 

homogeneizada, 214 ± 17 com 40% de deformação e 224 ± 9 com 90% de deformação. 

A liga Ti-35Nb-5Sn apresentou um comportamento análogo ao da Ti-35Nb, pois ambas 

apresentam aumento de dureza com aumento da deformação, observado na tabela 7. A 

dureza da liga Ti-35Nb-5Sn sem deformação foi inferior à dureza das ligas com 40% e 

90% de deformação, devido à presença da fase α” que produz aumento de dureza. Quanto 

maior a deformação maior a quantidade de α” formada, resultando assim numa maior 

dureza associada à maior deformação. 

A adição do estanho na matriz de titânio nos teores de 2,5 e 5% apresentou um 

comportamento coerente, ou seja, o aumento no teor de estanho está produzindo uma 

redução nos valores de dureza o que é justificado pela estabilização da fase β. 

A liga Ti-35Nb-2,5Sn com deformação de 40% apresentou uma tendência de 

aumento da dureza e não seguiu o comportamento das ligas Ti-35Nb e Ti-35Nb-5Sn que 

mostraram aumento de dureza com deformação de 40%. Para a liga Ti-35Nb-2,5Sn sem 

deformação o valor encontrado foi de 183 ± 3 (fase β) e com 40% de deformação o valor 

foi 187 ± 3 (fases β e α”), haja vista a presença da fase α” nessa estrutura não se justifica 

o baixo valor de dureza encontrado. Sendo assim há a necessidade de produzir a liga Ti-

35Nb-2,5Sn e efetuar novamente as análises. 
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Quando comparamos os resultados obtidos nas três ligas percebe-se que para a 

liga Ti-35Nb-2,5Sn, na condição homogeneizada e com 90% de deformação foram 

encontrados valores intermediários entre os das ligas de Ti-35Nb e da Ti35Nb-5Sn, 

contudo os valores com 40% de deformação se manteve abaixo dos valores encontrados 

para a liga Ti-35Nb. 

 

4.3 Recristalização 

 
As amostras após a deformação plástica (40 e 90% de deformação) foram tratadas 

termicamente em um forno com atmosfera controlada, na temperatura de 900°C durante 

60 min. As amostras foram resfriadas no forno. 

 

4.3.1 Recristalização das Ligas com 40% de deformação 
 

Observa-se na figura 34 que a liga Ti-35Nb com 40% de deformação após 

tratamento térmico apresentou uma microestrutura parcialmente recristalizada. A região 

mais escura representa a região recristalizada, observa-se que surgiu um conjunto de 

novos grãos. A nucleação dos novos grãos ocorreu de forma mais intensa nos contornos 

de grãos. A região dos contornos de grãos são (locais) regiões de maior energia sendo 

dessa forma o local mais propício para a nucleação dos novos grãos e início da 

recristalização. 
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Figura 34 - Micrografia com aumentos de 5x, 10x e 20x da liga Ti-35Nb 

deformada a 40% e recozida a 900°C. 

 

A recristalização foi observada nos contornos de grãos e no interior deles. As setas 

vermelhas, figura 35, mostram as linhas referentes aos contornos de grãos, região 

caracterizada pela elevada capacidade de nucleação. Observa-se que no interior dos grãos 

também houve a recristalização, normalmente a energia de ativação para a nucleação é 

proveniente da deformação, além disso a fase ω presente nessa liga, pode ter atuado como 

um agente nucleante no interior dos grãos. 
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Figura 35 - Micrografia da liga Ti-35Nb deformada a 40% e recozida a 900°C. 

 

 

Para as ligas Ti-35Nb deformadas a 40% e tratadas termicamente, as fases 

presentes foram β e α”, como pode ser visto na figura 36. Foi observado nesse 

difratograma que não existe a presença das fases ω e α, e outro fato que chamou a atenção 

foi que a fração volumétrica da fase β referente ao plano (110) diminuiu em relação à 

condição deformada. 
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Figura 36 - Micrografia e difração de raios x da liga Ti-35Nb deformada a 40% e 

tratada termicamente. 

 

Para a liga Ti-35Nb-2,5Sn deformada a 40% e tratada termicamente, não ocorreu 

recristalização, como pode ser observado na figura 37, acredita-se que a energia 

proveniente da deformação foi insuficiente para que o processo de recristalização ocorre-

se. A energia armazenada durante a deformação é um potencial termodinâmico 

fundamental para a ocorrência da recristalização (Padilha, 1996).  

 

 

Figura 37 - Micrografia com aumentos de 5x e 10x da liga Ti-35Nb-2,5Sn 

deformada a 40% e recozida a 900°C. 
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Na liga Ti-35Nb-2,5 Sn foram observadas as fases β e α”, visualizadas na figura 

38. Os picos referentes às fases β (211) e α” (032), visíveis na condição deformada, na 

condição tratada termicamente não foram evidenciados. Em contrapartida a fase α” (040) 

foi observada na condição tratada termicamente. 

 
 

Figura 38 - Micrografia e difração de raios x da liga Ti-35Nb-2,5Sn deformada a 

40% e tratada termicamente. 

 
Foram encontradas as fases β e α” na liga Ti-35Nb-5Sn, como mostra a figura 39. 

Nessa condição também foi observada a transformação da martensita induzida por 

deformação, α”, na fase β. 

  

Figura 39 - Micrografia e difração de raios x da liga Ti-35Nb-5Sn deformada a 

40% e tratada termicamente. 
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Para as ligas Ti-35Nb-5Sn, figura 40, observa-se que a recristalização ocorreu 

parcialmente, nas amostras deformadas a 40% e submetidas ao forno. A ausência de 

recristalização na liga Ti-35Nb-2,5Sn e a recristalização parcial na liga Ti-35Nb-5Sn, 

haja vista que os parâmetros tempo, temperatura e deformação foram fixos, foi devida às 

respostas diferentes da microestrutura à deformação. A força motriz para a nucleação e 

recristalização nessas ligas foi dependente da microestrutura. 

 

  

Figura 40 - Micrografia com aumentos de 10x e 20x da liga Ti-35Nb-5Sn 

deformada a 40% e recozida a 900°C. 

 

4.3.2 Recristalização das Ligas com 90% de deformação 

 
Observa-se na figura 41 que a liga Ti-35Nb com 90% de deformação apresentou 

uma microestrutura parcialmente recristalizada, contudo as regiões recristalizadas foram 

maiores do que as encontradas com 40% de deformação. Atribui-se que o nível de 

deformação maior (mais que o dobro), há mais energia proveniente da deformação, 

resultando em uma maior facilidade para ocorrência da recristalização. 
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Figura 41 - Micrografia com aumentos de 5x, 10x e 20x da liga Ti-35Nb 

deformada a 90% e recozida a 900°C. 

 
As fases presentes na liga Ti-35Nb, com 90% de deformação, são as fases β e α”, 

figura 42. Foi observado que a quantidade volumétrica referente à fase β aumentou em 

relação ao nível de deformação (40% e 90%), atribui-se esse fato a transformação na fase 

sólida α”  β. 
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Figura 42 - Micrografia e difração de raios x da liga Ti-35Nb deformada a 90% e 

tratada termicamente. 

 
Para a liga Ti-35Nb-2,5Sn com 90% de deformação, a recristalização ocorreu de 

forma parcial, figura 43. Confirmando assim que a recristalização não ocorreu a 40% 

devida a baixa energia proveniente da deformação. 

 

 

Figura 43 - Micrografia da liga Ti-35Nb-2,5Sn deformada a 90% e recozida a 

900°C. Aumentos de 10x e 20x. 

 
No entanto, a microestrutura da liga Ti-35Nb-2,5Sn além de apresentar uma 

estrutura recristalizada, observado em tons mais escuros, figura 44, mostrou um conjunto 

de novos grãos menores do que encontrados na micrografia padrão (liga com 90% de 
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deformação), figura 31. Outro fato que ocorreu foi que na menor região recristalizada, os 

grãos estavam protuberantes, sugerindo uma textura. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44- Micrografia em várias regiões da liga Ti-35Nb-2,5 Sn na condição 

deformada a 90% e recozida a 900°C. 

 

Na figura 45 podemos observar que as fases obtidas para a liga Ti-35Nb-2,5Sn 

foram as fases β e α”. Fases compatíveis com a condição de deformação a 90% e tratada 

termicamente.  

1 
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Figura 45 - Micrografia e difração de raios x da liga Ti-35Nb-2,5Sn deformada a 

90% e tratada termicamente. 

 
As ligas Ti-35Nb-5Sn na condição deformada a 90% apresentaram recristalização, 

entretanto, os grãos não estavam mais pequenos, demostrando assim que nessa condição 

os grãos já se encontravam na etapa de crescimento. Sugerindo que para essa liga e com 

a taxa de deformação de 90% a recristalização acontece em temperaturas menores que 

900°C, figura 47. 

Um fato que merece destaque é a ocorrência do que acreditasse ser textura de 

recristalização, figura 46. Lembrando que quando o recozimento é realizado em 

temperaturas mais elevadas frequentemente ocorre recristalização e o aparecimento de 

uma nova textura, geralmente diferente da textura de deformação. Essa nova textura é 

denominada textura de recristalização (Padilha, 1996). Geralmente, se o recozimento 

fosse realizado em temperaturas mais baixas causaria apenas a recuperação e pequena ou 

nenhuma modificação na textura (Padilha, 1996). 
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Figura 46 - Micrografia em várias regiões da liga Ti-35Nb-5 Sn deformada a 

90% e recozida a 900°C. 

 

 As fases presentes na liga Ti-35Nb-5Sn são a fase β e a α”, figura 47. Como nos 

outros difratogramas obtidos para essa condição de deformada e tratada termicamente, 

observou a transformação da fase martensítica na fase β, o inverso do que ocorreu na 

condição deformada. 

 

  

Figura 47 - Micrografia e difração de raios x da liga Ti-35Nb-5Sn deformada a 

90% e tratada termicamente. 
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4.3.3 Dureza das ligas Recristalizadas 

 

Foram realizados testes de dureza Vickers nas amostras com 40 e 90% de 

deformação e tratadas termicamente. Na região recristalizada a dureza foi superior em 

relação a parte que não estava recristalizada. Com a recristalização houve a formação de 

novos grãos e novas fases, contribuindo assim para aumento da dureza. 

A figura 48 mostra três indentações realizadas na liga Ti-35Nb-2,5Sn, com 90% 

de deformação e tratada termicamente. Observa-se que a primeira indentação foi realizada 

na parte totalmente recristalizada (R), a segunda na interseção da área recristalizada e não 

recristalizada (IR) e por fim na área não recristalizada (NR). Os valores obtidos foram de 

238 HV para a área recristalizada, 205 HV para a área não recristalizada e 236 HV para 

a interseção. Neste caso, é notório que exista um aumento de dureza nas áreas 

recristalizadas devido ao tamanho dos grãos. Os contornos de grãos servem como 

barreiras ao movimento das discordâncias. Dessa forma, o refinamento do tamanho de 

grão o torna mais duro e resistente. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 48 - Micrografia da liga Ti-35Nb-2,5Sn deformada a 90% com indentações.  

 

Para a liga Ti-35Nb as durezas obtidas nas duas condições de deformação foram 

constantes, tabela 8. A dureza de 295 ± 18 com 40% de deformação e de 298 ± 11 HV 
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com 90%, confirmam que a recristalização produziu as mesmas fases e mesmo valor de 

dureza.  

 

Tabela 8 - Correlação composição da liga, dureza e fases das amostras recristalizadas. 

Composição 
das ligas 
(% Wt) 

Dureza 
(HV) 

Fases Presentes 
 

Ɛ 
(%) 

Ɛ 
(%) 

40% 90% 40% 90% 
Ti-35Nb 295 ± 18 298 ± 11 β, α” β, α” 

Ti-35Nb-2,5Sn 200 ± 8 224 ± 10 β, α” β, α” 
Ti-35Nb-5Sn 200 ± 7 201 ± 4 β, α” β, α” 

 
Para a liga Ti-35Nb-2,5 Sn ocorreu aumento da dureza. Os valores obtidos foram 

de 200 ± 8 para a condição com 40% de deformação e de 224 ± 10 com 90% de 

deformação, visto na tabela 8. Esse aumento é atribuído, pois à liga com 40% de 

deformação não apresentou uma microestrutura recristalizada. Entretanto, na condição de 

90% a recristalização ocorreu, deixando assim os grãos menores e gerando uma maior 

resistência.  

Para a liga Ti-35Nb-5Sn foram encontrados os valore de 200 ± 7 com 40% de 

deformação e de 201 ± 4 com 90% de deformação mostrando que não houve aumento de 

dureza. Apesar da estrutura com 90% de deformação estar completamente recristalizada 

em detrimento a de 40%, é importante ressaltar que os valores ficaram próximos, pois 

para essa condição, 90%, os grãos já se encontravam na etapa de crescimento. Com o 

crescimento dos grãos os valores de dureza tendem a cair, pois os contornos de grãos que 

antes serviam de barreira ao movimento de discordâncias, reduzindo sua mobilidade e 

aumentando a resistência; agora agem de maneira contrária.  

Os valores de dureza foram obtidos ao longo do corpo de prova, contemplando 

assim áreas recristalizadas, não recristalizadas e a interseção entre elas. Entretanto, para 
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a condição com 40% de deformação foi observado que a liga Ti-35Nb e Ti-35Nb-5Sn 

possuíam uma microestrutura parcialmente recristalizada e permitiam que o penetrador 

do ensaio de dureza pudesse indentar as áreas onde ocorreu a recristalização e onde não 

ocorreu a recristalização. Com isso, foram possíveis avaliar a propriedade de dureza 

referente as áreas recristalizadas e não recristalizadas.  

Os valores obtidos para a liga Ti-35Nb foram de 292 ± 16 para a área não 

recristalizada e de 447 ± 24 para a área recristalizada. Esse aumento de dureza, que 

ocorreu nas duas ligas estudadas, deve-se ao fato de que a área recristalizada possui um 

número maior de contornos de grãos do que a área não recristalizada e que durante o 

processo de recristalização há a formação de novas fases, afetando assim na dureza. 

Para a liga Ti-5Nb-5Sn foram encontrados os valores de 199 ± 5 para a área não 

recristalizada e de 227 ± 6 para a área recristalizada. 

 É importante ressaltar que a dureza no processo de recristalização não está só 

associada ao tamanho de grãos, mas também com as fases presentes. Na tabela 8, é 

observado que apesar de todas as composições estudas apresentarem as fases β e α” há 

diferenças entre as quantidades dessas fases na matriz, resultando assim nos diferentes 

níveis de dureza. A exemplo da liga Ti-35Nb que possui uma quantidade maior da fase 

martensitica (α”) que as demais ligas gerando assim um aumento na dureza.  
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Capítulo 5 

 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PRÓXIMOS TRABALHOS 

 

5.1. Conclusões 

a) A microestrutura da liga Ti-35Nb homogeneizada a 1000°C por 12 horas e 

resfriada no forno é constituída pelas fases α, β e ω. No entanto, as ligas Ti-35Nb-

2,5 Sn e Ti-35Nb-5Sn são predominantemente constituída pela fase β, nessas 

condições iniciais. 

b) A liga Ti-35Nb apresentou o maior valor de dureza na condição inicial 240±14 

HV, seguida da liga Ti-35Nb-2,5Sn com 183±3 HV e por fim a liga Ti-5Nb-5Sn 

167±16 HV. 

c) Na condição com 40% de deformação foi observado que a fase α” está presente 

nas três ligas, Ti-35Nb, Ti-35Nb-2,5Sn e Ti-35Nb-5Sn, essa fase está presente 

devido a transformação que ocorreu no estado sólido β → α”. Essa fase α’’ foi 

formada devido a aplicação de forças externas (martensita induzida por 

deformação). 

d) Na condição com 40% de deformação foi observado que os níveis de dureza se 

mantiveram altas para a liga Ti-35Nb 274±10 HV, no entanto a liga Ti-35Nb-5Sn 

nessa condição obteve um valor superior ao encontrado na liga Ti-35Nb-2,5Sn, 

214±17 HV e 187±3 HV respectivamente. 

e) Para as ligas com 90% de deformação ressalta-se a presença das fases α” e β nas 

análises de raio x. Como o nível de deformação foi superior a existência da fase 

α” foi mais acentuada nas ligas Ti-35Nb e Ti35Nb-2,5Sn. 
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f) Na condição com 90% de deformação a liga Ti-35Nb apresentou o maior valor de 

dureza 281±5 HV, seguida da liga Ti-35Nb-2,5Sn com 237±8 HV e por fim a liga 

Ti-5Nb-5Sn 224±9 HV. 

g) O processo de recristalização foi iniciado  nas ligas Ti-35Nb e Ti-35Nb-5Sn com 

40% de deformação  e uma hora no forno a 900°C. Com o aumento da deformação 

(90%) em todas as ligas estudadas nesse trabalho ocorreu o fenômeno de 

recristalização.  

h) Os valores de dureza encontrandos nas amostras submetidas a recristalização com 

40% de deformação foram maiores para a liga que não contem estanho (Sn) 

295±18 HV, seguida da liga Ti-35Nb-5Sn com 200±7 HV e por fim a liga Ti-

5Nb-2,5Sn 200±8 HV. 

 

5.2. Sugestões para os próximos trabalhos. 

c) Avaliação das propriedades de fadiga da liga Ti-Nb-Sn submetidas à deformação 

plástica e tratadas termicamente. 

d) Estudo de corrosão nas ligas Ti-Nb-Sn para aplicações em implantes totais de 

fêmur. 
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