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RESUMO 
 

A utilização de ligas níquel-titânio em dispositivos que passam por ciclagem térmica e/ou 

mecânica quando em serviço vem sendo muito comum. Para que tais dispositivos 

realizem a função desejada com sucesso, é necessário que haja estabilidade funcional e 

mecânica no decorrer da ciclagem. Nesse contexto, o estudo dos processos de treinamento 

é muito importante, uma vez que permite que se conheça o comportamento cíclico da liga 

e que a estabilidade de suas propriedades seja alcançada antes do seu uso prático. No 

presente trabalho foi avaliado o comportamento de fios de níquel-titânio, de 1mm de 

diâmetro, quando submetidos ao treinamento por ciclagem pseudoelástica a uma 

deformação máxima de 6%. A influência do número de ciclos, da temperatura de ensaio 

e da taxa de deformação nas propriedades funcionais e mecânicas da liga foi estudada. As 

propriedades funcionais foram avaliadas em termos da energia dissipada, da deformação 

residual e das tensões de transformação martensítica e reversa. Ensaios de tração e flexão 

em três pontos permitiram analisar as propriedades mecânicas. Além disso, as 

temperaturas de transformação e a estabilidade das fases após a ciclagem nas diferentes 

condições foram avaliadas por calorimetria exploratória diferencial e difratometria de 

raios X, respectivamente. A caracterização da amostra como recebida permitiu verificar 

que o fio continha 51,4 at.% de níquel e 48,6 at.% de titânio e se encontrava na condição 

superelástica à temperatura ambiente (Af = -2,3°C). Observou-se uma tendência à 

estabilização das propriedades funcionais com o aumento do número de ciclos, sendo que 

variações mais significativas foram verificadas até o 20° ciclo. A deformação residual 

acumulada aumentou e a tensão crítica de indução de martensita e a energia dissipada 

diminuíram com o aumento do número de ciclos, independentemente da temperatura e da 

taxa de deformação. Esse comportamento foi atribuído a tensões internas provocadas pelo 

aumento da densidade de deslocações e, possivelmente, à presença de martensita residual 

no decorrer da ciclagem. Verificou-se que os efeitos do aumento da taxa de deformação 

e da temperatura foram similares, manifestando-se como um aumento da deformação 

residual acumulada e da tensão de indução de martensita. Isto é explicado pelo fato de o 

aumento da taxa de deformação promover, por consequência, o aumento da temperatura 

da liga. Também foi observado que quanto maior o número de ciclos, menor a intensidade 

dos picos de difração de raios X da austenita, o que indica um aumento do número de 
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defeitos com a ciclagem. Entretanto, quanto maior a temperatura e a taxa de deformação, 

maior foi a intensidade dos picos da fase austenítica, sugerindo que o aumento da 

temperatura da liga está atrelado ao alívio de tensões no material e à estabilização da fase 

parente. Em nenhuma dessas análises foi verificada a presença de martensita estável, o 

que aponta que ou número de ciclos ou a deformação máxima usada nas ciclagens não foi 

suficiente para a estabilização dessa fase. As propriedades mecânicas, avaliadas após os 

treinamentos, não mostraram uma variação muito significativa em nenhuma das 

condições estudadas. 

 

Palavras chave: Ciclagem pseudoelástica; Ni-Ti; número de ciclos; taxa de deformação; 

temperatura. 
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ABSTRACT 
 

The use of nickel-titanium alloys in devices that undergo thermal and/or mechanical 

cycling while in service has been very common. For such devices to perform the desired 

function successfully, they must present functional and mechanical stabilities during 

cycling. In this context, the study of training processes is very important, since it allows 

knowing about the alloy cyclic behavior and when the stability of its properties is 

achieved, before practical use. The purpose of this study was evaluating the behavior of 

nickel-titanium wires, with 1mm diameter, when subjected to training by pseudoelastic 

cycling at a maximum strain of 6%. The influence of number of cycles, test temperature 

and strain rate on the alloy functional and mechanical responses was assessed. The 

functional properties were evaluated with regard to dissipated energy, residual strain, and 

forward and reverse transformation stresses. Tensile tests until rupture and three point 

bending tests were performed in order to analyze the mechanical properties. Furthermore, 

the transformation temperatures and the stability of the phases after cycling at different 

conditions were evaluated by differential scanning calorimetry and X-ray diffraction, 

respectively. The characterization of the sample as received has shown that the wire 

contained 51.4at.% nickel and 48.6at.% titanium and it was in the superelastic condition 

at room temperature (Af = -2.3°C). A tendency towards stabilization of the functional 

properties with increasing number of cycles was observed, whereas more significant 

changes were observed up to the 20th cycle. As far as the number of cycles increased, the 

cumulative residual strain increased, and critical stress to induce martensite as well as 

dissipated energy decreased, regardless test temperature and strain rate. This behavior 

was attributed to internal stresses caused by increased dislocation density and, possibly, 

by the presence of residual martensite during cycling. It was found that the effects of 

increasing strain rate and increasing temperature were similar, resulting in a higher 

cumulative residual strain and critical stress to induce martensite. This is explained by the 

fact that raising strain rate promotes an increase in the alloy temperature. It was also 

observed that the increase in number of cycles results in lower intensities of austenite 

diffraction peaks, which indicates a higher density of defects in the material’s 

microstructure. However, the higher the test temperature and strain rate, the greater was 

the peaks intensity of the austenitic phase, suggesting that the rise in the alloy temperature 
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is related to stress relaxation and to the stabilization of parent phase. It was not observed 

the presence of peaks regarding martensite at any conditions, which indicates that either 

the number of cycles or the maximum strain amplitude used for cycling was not sufficient 

to stabilize that phase. The alloy mechanical properties, evaluated after training, did not 

show such a significant variation in any of the cases studied.  

 

Key words: Pseudoelastic cycling; Ni-Ti; number of cycles; strain rate; temperature. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os materiais com memória de forma vêm ganhando cada vez mais destaque no que diz 

respeito à aplicabilidade, o que é devido principalmente a suas propriedades únicas, 

chamadas de efeito memória de forma e superelasticidade. O efeito memória de forma 

refere-se à habilidade do material, após sofrer deformações pseudoplásticas não lineares, 

de recuperar a sua forma original quando aquecido acima de uma temperatura crítica. Já 

a superelasticidade, que é uma variação do efeito memória de forma, ocorre quando o 

material sofre grandes deformações, mas recupera a sua forma quando a carga aplicada é 

retirada. Ambos os fenômenos podem acontecer no mesmo material e estão diretamente 

associados a transformações reversíveis de fase no estado sólido, chamadas de 

transformação martensítica.  

 

Dentre os materiais com memória de forma, destacam-se as ligas níquel-titânio 

aproximadamente equiatômicas, que, atualmente, são as que possuem maior campo de 

aplicação quando comparadas com outras ligas dessa mesma categoria. Isso acontece 

porque além da superelasticidade e do efeito memória de forma, as ligas níquel-titânio 

possuem elevada resistência à corrosão, excelente biocompatibilidade, boa 

biofuncionalidade e boa ductilidade, propriedades que fazem com que essas ligas tenham 

potencial aplicação nas áreas biomédicas e odontológicas.  

 

Muitas vezes as ligas níquel-titânio são utilizadas em aplicações que exigem um 

comportamento cíclico, seja ele mecânico, como nas limas endodônticas e nos stents, ou 

térmico, como nos atuadores. Para essas aplicações, um dos fatores necessários é que o 

dispositivo mantenha a estabilidade de suas propriedades durante a sua vida útil. Caso 

contrário, o dispositivo pode apresentar uma variação de comportamento quando em 

serviço e, assim, deixar de responder à função inicialmente desejada, gerando inúmeros 

contratempos.  

 

Diante disso, pesquisas e estudos vêm sendo feitos para se entender melhor esse 

comportamento cíclico e conseguir um aumento na estabilidade funcional, mecânica e 

dimensional dessas ligas, visando projetar melhores e maiores aplicações para o futuro.  
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Um processo realizado nas ligas níquel-titânio, chamado de treinamento, tem surtido um 

bom efeito no que diz respeito ao aumento da estabilidade dessas ligas. Ele consiste, 

basicamente, na realização de ciclagem térmica e/ou mecânica na liga de forma a induzir 

sucessivamente a formação de martensita e austenita, criando assim uma subestrutura de 

deslocações no material e um caminho preferencial de orientação das variantes de 

martensita. Durante a ciclagem, essa subestrutura de deslocações tende a aumentar cada 

vez menos, até que um valor de saturação seja atingido. Quando isso acontece, a liga 

atinge um comportamento estável, ou seja, poucas mudanças são observadas nas suas 

propriedades funcionais.  

 

Assim, uma vez que a liga passa por um processo de treinamento antes do seu uso em 

aplicações cíclicas, um comportamento mais bem conhecido, controlado e estável pode 

ser esperado do material quando em serviço. E, como consequência, menor a chance de 

falha do dispositivo.  

 

Embora muitos trabalhos sobre efeitos do treinamento por ciclagem térmica e por 

superdeformação em ligas níquel-titânio existam na literatura, relativamente poucos 

trabalhos sobre treinamento por ciclagem pseudoelástica foram publicados até o 

momento. Portanto, esta é uma área que ainda carece de esclarecimentos e informações 

mais aprofundadas. Assim, o propósito do presente trabalho é obter um melhor 

entendimento sobre a influência do número de ciclos pseudoelásticos, bem como a 

influência da ciclagem pseudoelástica sob temperaturas e taxas de deformação distintas, 

nas propriedades funcionais como: deformação residual, energia dissipada e tensão de 

transformação martensítica e reversa; nas temperaturas de transformação; na estabilidade 

das fases e também nas propriedades mecânicas dessas ligas.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Este trabalho tem como objetivo geral avaliar a influência do processo de treinamento por 

ciclagem pseudoelástica nas propriedades funcionais e mecânicas de um fio de níquel-

titânio no estado austenítico à temperatura ambiente. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos são verificar os efeitos do número de ciclos, da temperatura de 

ensaio e da taxa de deformação sobre a tensão crítica de indução de martensita, a energia 

dissipada, a deformação residual, as temperaturas de transformação martensítica e 

reversa, a estabilidade das fases presentes na liga e sobre as propriedades mecânicas, tais 

como resistência à tração e flexibilidade. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Ligas Ni-Ti 

 

As ligas de níquel e titânio (Ni-Ti) fazem parte do grupo de ligas metálicas que possuem 

como propriedade principal o efeito memória de forma (EMF). Estas ligas, chamadas de 

ligas com memória de forma (LMF), e também conhecidas como ligas inteligentes, foram 

descobertas por Arner Olander em 1932, mas o termo “memória de forma” só foi 

introduzido em 1941, por Vernon, durante o seu estudo sobre materiais poliméricos 

restauradores (OLANDER, 1932 apud JANI et al., 2014). O EMF foi verificado em ligas 

Au-47,5at.%Cd, por Chang e Read, e em In-Tl, alguns anos depois (OTSUKA & REN, 

2005), porém a importância dos materiais com memória de forma só foi realmente 

reconhecida em 1962 com o desenvolvimento de uma liga Ni-Ti equiatômica por Buehler 

et al. no Naval Ordnance Laboratory, nos Estados Unidos, a qual foi patenteada como 

Nitinol, em referência aos seus componentes químicos e às iniciais do laboratório (WU 

& SCHETKY, 2000 apud JANI et al., 2014). Desde então, a compreensão do EMF 

avançou bastante e as LMF vêm tendo crescente aplicabilidade em áreas que vão desde a 

engenharia aeroespacial até a medicina (CASTILHO & SILVA, 2011). A figura 3.1 

mostra o histórico das descobertas das LMF. 

 

 
Figura 3.1: Histórico das descobertas das LMF (SHAW et al., 2008). 

 

Além do EMF, as LMF também apresentam como característica inerente, a 

superelasticidade (SE), também conhecida como pseudoelasticidade (PE). A SE é a 

capacidade do material de recuperar espontaneamente grandes deformações inelásticas, 
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após a retirada da carga aplicada (LIN et al., 2009). Tanto o EMF quanto a SE estão 

diretamente associadas a uma mudança de fase que ocorre nessas ligas, chamada de 

transformação martensítica (TM) (OTSUKA & WAYMAN, 1998; STOCKEL, 2000). 

Essas duas propriedades justificam uma ampla gama de aplicações das LMF. 

 

Apesar da existência de várias LMF, apenas as ligas Ni-Ti e as a base de cobre, ferro ou 

nióbio são comercialmente viáveis e encontram usos práticos no mercado (SUZUKI, 

1998; SHAW et al., 2008), uma vez que são capazes de gerar força significativa durante 

a recuperação de forma e de recuperarem grandes quantidades de deformação 

(HODGSON et al., 1999 apud DIAS, 2005). Porém, apesar de as ligas à base de cobre e 

ferro terem baixo custo e serem comercialmente disponíveis, quando comparadas às ligas 

Ni-Ti, elas têm maior instabilidade e pior desempenho termomecânico, além de serem 

mais frágeis. Isso explica porque as ligas Ni-Ti são as preferidas e as mais usadas na 

maioria das aplicações (JANI et al., 2014), pois além de combinarem boas propriedades 

mecânicas com memória de forma, tais ligas apresentam boa biocompatibilidade, 

biofuncionalidade, resistência à corrosão, a abrasão e à fluência, boa ductilidade, etc. 

(SHAW et al., 2008; OTSUKA & REN, 2005), fatores que evidenciam sua superioridade 

frente às outras LMF. Suas atuais e potenciais aplicações térmicas e mecânicas, em 

variadas áreas industriais e biomédicas, têm desencadeado uma grande demanda por 

pesquisa, visando melhorar ainda mais as propriedades dessas ligas e por consequência, 

ampliar cada vez mais os seus campos de atuação. 

 

 

3.1.1 Aplicações das ligas Ni-Ti 

 

A primeira aplicação em grande escala documentada das ligas Ni-Ti foi em 1971, em 

acoplamento para conectar tubulações hidráulicas de titânio em uma aeronave Grumman 

F-14 (MELTON, 1998). Desde então, essas ligas vêm sendo usadas em diversas 

aplicações como: armações de óculos, antenas, controle vibracional em estruturas 

adaptativas, sistemas robóticos, atuadores térmicos, luvas de ligação de tubos, conectores 

elétricos, flaps de asas de avião, amortecedores em estruturas de construção civil, dentre 
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outras (CASTILHO & SILVA, 2011; OTSUKA & SHIMIZU, 1986; OTSUKA & 

WAYMAN, 1998; URBINA et al., 2009). 

 

A partir da década de 1980, as aplicações nas áreas ortodôntica e biomédica começaram 

a crescer, sendo hoje os campos de maior aplicabilidade das ligas Ni-Ti. Isso se deve 

principalmente ao fato de essas ligas aliarem boa resistência à corrosão com boa 

biocompatibilidade e biofuncionalidade, características dificilmente encontradas em 

materiais cerâmicos, metais convencionais e outras ligas. Biocompatibilidade é a 

habilidade do material de não gerar produtos tóxicos ao organismo durante o tempo em 

que estiver implantado no corpo humano; já a biofuncionalidade é a capacidade do 

biomaterial desempenhar a função desejada no tempo esperado, mantendo suas 

propriedades (MIYAZAKI, 1998). A figura 3.2 ilustra, de forma esquemática, como as 

propriedades mecânicas de uma liga Ni-Ti superelástica se aproximam das de um osso e 

de um tendão, em detrimento do aço inoxidável. 

 

 

Figura 3.2: Relação entre tensão x deformação para o Ni-Ti superelástico, aço 

inoxidável, osso e tendão (MORGAN, 2004). 

 

Na medicina, as ligas Ni-Ti são comumente usadas em filtros de veia cava, placas de 

fixação óssea, próteses articulares, suturas, âncoras de fixação do tendão no osso, 

endoscópios, cateteres e stents cardiovasculares (JANI et al., 2014; MIYAZAKI, 1998; 

STOCKEL, 2000; YEUNG et al., 2004), sendo esses últimos cada vez mais usados 
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também em tratos gastrointestinal, renal e biliar (CHUN et al., 2010). No que diz respeito 

à área odontológica, as ligas Ni-Ti vêm substituindo sistematicamente o aço inoxidável 

em várias aplicações como em fios ortodônticos e em limas endodônticas para formatação 

de canais curvos (WALIA et al., 1988; McNANEY et al., 2003). Outras aplicações ainda 

nesse campo incluem implantes dentários e fixadores de próteses dentárias (MIYAZAKI, 

1998). 

 

Embora as ligas Ni-Ti aproximadamente equiatômicas sejam relativamente mais caras do 

que os aços inoxidáveis (JANI et al., 2014), devido ao alto custo envolvido no seu 

processo de fabricação, para muitas aplicações elas possuem melhores propriedades. A 

tabela 3.1 mostra a comparação entre algumas propriedades de um aço inoxidável 

austenítico e uma liga Ni-Ti aproximadamente equiatômica.  

 

Tabela 3.1: Comparação entre algumas propriedades das ligas Ni-Ti aproximadamente 

equiatômicas e do aço inoxidável austenítico. Adaptado de Desroches et al. (2004) e 

Johnson Matthey Medical Components (2016). 

Propriedade Ni-Ti 
Aço inoxidável 

austenítico 

Deformação recuperável 8,0% 0,8% 

Biocompatibilidade Excelente Boa 

Resistência à corrosão Excelente Excelente 

Módulo de elasticidade 
21 a 41 GPa (martensítico) 

193 a 215 GPa 
30 a 83 GPa (austenítico) 

Densidade 6,45 g/cm3 8,03 g/cm3 

Limite de resistência 895 a 1900 MPa ~760 MPa 

 

 

3.1.2 Processo de fabricação dos fios de Ni-Ti 

 

O processo de fabricação de fios de Ni-Ti consiste basicamente das seguintes etapas: 

fusão/fundição da liga; forjamento e laminação a quente; trefilação; usinagem e 

tratamento de memória de forma (SUZUKI, 1998). 
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Uma vez que o titânio no estado fundido é altamente reativo com o oxigênio, a liga Ni-

Ti é, em geral, fundida em alto vácuo ou em atmosfera de gás inerte (CASTILHO & 

SILVA, 2011), utilizando-se cadinhos de grafite ou de óxido de cálcio. Métodos de fusão 

como, por exemplo, por feixe de elétrons, a arco com proteção de argônio, a arco de 

plasma ou por indução a alta frequência, podem ser usados. Entretanto, a fusão por 

indução a alta frequência é a mais comumente empregada devido principalmente à maior 

homogeneidade da composição química ao longo do lingote e ao maior controle de tal 

composição, fatores extremamente importantes nas propriedades da liga. A temperatura 

de fusão da liga Ni-Ti aproximadamente equiatômica é de 1237°C e, após a completa 

fusão, o material é vertido no molde de fundição (SUZUKI, 1998).  

 

O lingote, após solidificado, é forjado e laminado a quente na forma de placas ou barras 

no tamanho requerido. Embora as ligas Ni-Ti sejam mais facilmente trabalhadas em altas 

temperaturas, a superfície das mesmas fica mais susceptível à oxidação. Devido a isso, 

temperaturas muito elevadas são evitadas, sendo que a considerada ideal ao trabalho a 

quente é a de 800°C aproximadamente (SUKUZI, 1998). 

 

Posteriormente, o material é trefilado, mas devido ao forte encruamento sofrido por essa 

liga, a sua trabalhabilidade em baixas temperaturas é dificultada, fazendo com que essa 

seja a etapa mais difícil. Tal trabalhabilidade está diretamente associada com a 

composição da liga, diminuindo na medida em que o teor de níquel aumenta e piorando 

ainda mais quando esse teor excede 51at.%. Devido a isso, é comum a realização do 

trabalho a frio juntamente com etapas de recozimento em linha (SUZUKI, 1998).  

 

A liga, então, é conformada em sua forma final e depois passa por um tratamento de 

memorização de forma, a fim de adquirir as propriedades de memória de forma desejadas. 

Nesse processo, o material conformado, enquanto mantido fixo na forma em que se quer 

memorizar, é aquecido em temperaturas médias, entre 350°C e 450°C, por tempos entre 

10 e 100 minutos (SUZUKI, 1998). Essas temperaturas são altas o suficiente para afetar 

o arranjo microscópico do material, causando alterações na distribuição das tensões 

internas, nas microdeformações, na textura, na composição e distribuição de fases e nas 

propriedades mecânicas e físicas finais da liga (PITTACCHIO & GARAVAGLIA, 2014). 
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A temperatura do tratamento varia de acordo com as propriedades pretendidas na liga, 

porém, para um bom EMF, é necessário que o material tenha passado por uma 

deformação a frio adequada. O tratamento térmico de uma liga superelástica é muito 

parecido com o de uma LMF, diferindo apenas no que se refere às temperaturas de 

recozimento (SUZUKI, 1998).  

 

Os maiores problemas referentes à fabricação das ligas Ni-Ti são: o controle da 

composição química (uma pequena variação nos teores dos elementos provoca grande 

variação nas temperaturas de transformação); dificuldade na realização do trabalho a frio, 

e o correto controle dos parâmetros no tratamento de memória de forma (SUZUKI, 1998).  

 

 

3.1.3 O sistema Ni-Ti 

 

O diagrama de equilíbrio de fases Ni-Ti é a base para a compreensão das transformações 

de fases que ocorrem nessas ligas, permitindo, por consequência, um melhor 

entendimento dos fenômenos do EMF e SE. A figura 3.3 mostra o diagrama desse 

sistema, proposto por Massalski et al. (1990), o qual é o mais aceito atualmente. 

 

Nesse diagrama, a região de maior interesse é a fase TiNi, também chamada de fase β, 

limitada pelas fases Ti2Ni e TiNi3. Sendo assim, a discussão a seguir será pautada apenas 

nessa região. 

 

Observa-se que a fronteira da fase β do lado rico em titânio é quase vertical, enquanto 

que a fronteira do lado rico em níquel, diminui na medida em que a temperatura também 

decresce (OTSUKA & REN, 2005). A máxima capacidade de solução é de 57at.% de Ni, 

no ponto eutético (a 1118°C), mas no lado rico em titânio, essa capacidade é de apenas 

50at.% Ti. A faixa de concentração de maior interesse técnico é entre 49at.% a 52at.% de 

níquel (FUENTES et al., 2002). 

 

Nota-se que a fase TiNi só é mostrada até a temperatura de 600°C, porém é geralmente 

aceito que abaixo dessa temperatura tal fase se encontra numa faixa muito estreita (como 
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pode ser visto na região em detalhe na figura 3.3), estando, portanto, na composição 

aproximadamente equiatômica (entre Ti-50at.%Ni e Ti-50,5at.%Ni) (SABURI, 1998). 

Uma vez que a faixa de trabalho dessas ligas é inferior a 600°C, toda vez que a liga Ni-

Ti for aqui referida, deve-se subentender que a mesma seja aproximadamente 

equiatômica. 

 

 
Figura 3.3: Diagrama de fases Ni-Ti  

(MASSALSKI et al., 1990 apud OTSUKA & REN, 2005). 

 

Nishida et al. (1986) propuseram o diagrama tempo-temperatura-transformação (TTT) 

para explicar a ocorrência de precipitados metaestáveis em ligas Ni-Ti com a variação do 

tempo e/ou da temperatura de envelhecimento (OTSUKA & REN, 2005). 

 

Ligas Ni-Ti cujo teor de níquel excede 50,5at.% se decompõem em resfriamento lento a 

partir de altas temperaturas ou sob envelhecimento em temperaturas inferiores a 700°C 

após resfriamento rápido, formando a fase de equilíbrio TiNi3. Uma liga Ni-Ti com 

52at.% de Ni, por exemplo, se decompõe formando fases metaestáveis quando 
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envelhecida a diferentes temperaturas a partir de um resfriamento rápido (SABURI, 

1998), como mostra a figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4: Diagrama TTT de uma liga Ti-52at.%Ni  

(NISHIDA et al., 1986 apud SABURI, 1998). 

 

Pela figura 3.4 pode ser visto que há três faixas de temperaturas distintas, nas quais o 

processo de decomposição é único:  

(a) envelhecimento em temperaturas abaixo de 680°C 

NiTi → NiTi + Ti3Ni4 → NiTi + Ti2Ni3 → NiTi + TiNi3 

(b) envelhecimento em temperaturas entre 680°C e 750°C 

NiTi → NiTi + Ti2Ni3 → NiTi + TiNi3 

(c) envelhecimento em temperaturas entre 750°C e 800°C 

NiTi → NiTi + TiNi3 

 

Observa-se que para as três faixas de temperaturas, o produto final da decomposição é a 

mistura de fases NiTi e TiNi3. Ambas as fases Ti3Ni4 e Ti2Ni3 são intermediárias 

(metaestáveis), as quais, com o aumento da temperatura e do tempo de envelhecimento, 

sofrem transformações difusionais e são absorvidas pela matriz de fase β. No detalhe da 

figura 3.3, é possível observar que em temperaturas relativamente baixas, há uma fase de 
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equilíbrio metaestável entre as fases NiTi e Ti3Ni4, a qual é muito importante no ajuste 

das temperaturas de transformação e na determinação das propriedades de EMF e SE das 

ligas Ni-Ti (OTSUKA & REN, 2005). 

 

A fase TiNi possui uma estrutura cristalina do tipo cúbica B2 (CsCl), com parâmetro de 

rede a = 0,3015nm à temperatura ambiente. Já a fase TiNi3 tem uma estrutura hexagonal 

do tipo DO24, cujos parâmetros de rede são: a = 0,51010nm, c = 0,83067nm e c/a = 1,6284. 

Os precipitados Ti2Ni3 podem se apresentar em duas estruturas cristalinas distintas, de 

acordo com a temperatura. Em altas temperaturas (100°C), essa fase tem estrutura 

tetragonal, com parâmetros de rede a = 0,3095nm e c = 1,3585nm, já em baixas 

temperaturas (25°C) a estrutura é ortorrômbica, cujos parâmetros são a = 0,4398nm, b = 

0,4370nm e c =1,3544nm (OTSUKA & REN, 2005). 

 

A fase Ti3Ni4 se forma nos primeiros estágios do envelhecimento a baixas temperaturas, 

na forma de plaquetas finas e coerentes com a matriz β. Esses precipitados coerentes 

produzem campos de tensão ao seu redor, causando pequenas distorções na rede 

(SABURI, 1998). Entretanto, o tamanho e a distribuição desses precipitados dependem 

do tempo e da temperatura de envelhecimento, da tensão externa e da composição 

química da liga. Apenas as partículas pequenas, menores do que 100nm, possuem 

coerência com a matriz B2. Na medida em que o tempo e a temperatura de 

envelhecimento aumentam, esses precipitados crescem e perdem a coerência. Quando 

coerentes, tais precipitados melhoram a recuperabilidade da matriz e promovem o seu 

endurecimento, inibindo o movimento de deslocações e aumentando a tensão crítica de 

escorregamento, tendo por isso um papel muito importante nas propriedades de EMF e 

SE das ligas Ni-Ti (CONG et al., 2014; JIANG et al., 2013). Além disso, eles são capazes 

de melhorar a resistência à fadiga dessas ligas. Uma distribuição homogênea da fase 

Ti3Ni4 ocorre mais facilmente em ligas Ni-Ti com alto teor de níquel, do que em ligas 

com baixo teor desse elemento (JIANG et al., 2013). Uma vez que a composição dessa 

fase é mais rica em níquel do que titânio, a sua formação diminui a quantidade de níquel 

em solução sólida, aumentando a temperatura de transformação martensítica da liga 

(TANG, 1997). A fase Ti3Ni4 possui estrutura cristalina romboédrica com grupo espacial 
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R3. Sua célula cristalina, de parâmetros a = 0,6704nm e α = 113,85°, é composta por seis 

átomos de titânio e oito de níquel (SABURI, 1998).  

 

 

3.1.4 A transformação martensítica nas ligas Ni-Ti 

 

Uma vez que as propriedades de EMF e SE das LMF estão intrinsecamente relacionadas 

à ocorrência da TM, torna-se imprescindível a compreensão desse fenômeno. 

 

A TM é um tipo de transformação de fase no estado sólido que ocorre por deslocamento. 

Esse tipo de transformação não requer movimentos atômicos a longas distâncias, uma vez 

que não ocorre mudança de composição química da fase formada com relação à matriz. 

Como não há migração atômica, tal transformação é geralmente independente do tempo. 

Por outro lado, ela depende da temperatura, sendo por isso, muitas vezes chamada de 

transformação atérmica (WAYMAN & DUERIG, 1990). Em outras palavras, a TM é 

uma transformação adifusional de sólidos, na qual ocorre um movimento cooperativo 

entre os átomos, e frequentemente, um mecanismo de cisalhamento, não havendo 

mudança de composição química nem transporte de matéria. Apesar de o movimento 

relativo entre os átomos ser consideravelmente pequeno quando comparado a distâncias 

interatômicas, ocorre um rearranjo da estrutura cristalina, que pode ser induzido por 

temperatura ou por tensão, sendo possível observar uma mudança estrutural 

macroscópica (OTSUKA & WAYMAN, 1998). De um modo geral, a fase parente ou de 

alta temperatura (austenita) possui uma estrutura cristalina de alta simetria na forma 

cúbica, enquanto a fase de baixa temperatura (martensita) possui uma menor simetria, 

com estruturas do tipo tetragonal, romboédrica, ortorrômbica, monoclínica ou triclínica, 

dependendo da liga (SAIGAL & FONTE, 2011). 

 

Quando o material é resfriado abaixo de uma temperatura crítica, a TM se inicia a partir 

de um mecanismo de cisalhamento, originando uma nova estrutura cristalina, como pode 

ser visto de um modo esquemático na figura 3.5. As fases martensíticas mostradas nas 

regiões A e B, apesar de terem orientações diferentes, possuem a mesma estrutura e 

configurações energeticamente iguais, sendo chamadas de variantes de martensita, as 
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quais são separadas da fase parente por uma interface denominada plano de hábito. Como 

a martensita tem baixa simetria, muitas variantes podem ser formadas a partir da mesma 

fase parente. Caso a temperatura seja aumentada, essa fase se torna instável, fazendo com 

que ocorra transformação reversa (TR), com a martensita retornando à austenita com a 

mesma orientação de origem. Sendo assim, a TM nas LMF é cristalograficamente 

reversível e termoelástica, diferentemente da TM que ocorre nos aços. Na TM 

termoelástica, a força motriz para a transformação é muito pequena (evidenciada pela sua 

baixa histerese), e as interfaces entre a martensita e a austenita são móveis, sendo por 

isso, cristalograficamente reversível (FUENTES et al., 2002; OTSUKA & WAYMAN, 

1998). Por outro lado, na TM não-termoelástica a força motriz é muito alta e as interfaces 

entre a fase parente e a martensita são imóveis, uma vez que a martensita cresce até um 

certo tamanho crítico e a transformação reversa ocorre por renucleação da austenita. 

Portanto, essa é uma TM não reversível, do tipo da que acontece nos aços (OTSUKA & 

WAYMAN, 1998). 

 

 

Figura 3.5: Modelo simplificado de uma transformação martensítica  

(OTSUKA & WAYMAN, 1998). 

 

A TM é uma transformação de primeira ordem, isto é, ocorre por nucleação e crescimento. 

Do ponto de vista cristalográfico, o processo de TM é divido em duas etapas: deformação 

de Bain e deformações invariantes de rede. A primeira refere-se à soma dos movimentos 

atômicos necessários para produzir a nova estrutura martensítica, a partir da fase parente. 

A distorção microestrutural resultante dessa mudança de forma é chamada de deformação 
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de Bain (WAYMAN & DUERIG, 1990), a qual é percebida pelo surgimento de amplas 

deformações ao redor das variantes de martensita. Para o processo de nucleação e 

crescimento dessas variantes, é importante que tais deformações sejam minimizadas, o 

que pode ser conseguido ou por escorregamento ou por maclação, como mostrado na 

figura 3.6 (b) e (c), respectivamente.  

 

 

Figura 3.6: Desenho esquemático dos tipos de deformação invariante de rede na TM.  

(a) Mudança de forma macroscópica na TM. (b) Acomodação de deformações por 

escorregamento; (c) Acomodação de deformações por maclação 

(OTSUKA & WAYMAN, 1998). 

 

Esses mecanismos de acomodação são chamados de deformações invariantes de rede, 

tendo em vista que em nenhum deles ocorre mudança na estrutura cristalina da martensita 

(OTSUKA & WAYMAN, 1998). Seus efeitos formam o que se chama de subestrutura 

de martensita. Quando a deformação invariante de rede ocorre por escorregamento, essa 

subestrutura é caracterizada pela presença de deslocações no interior das variantes. Por 

outro lado, quando a deformação invariante é produzida por maclação, ela é distinguida 

pela ocorrência de falhas de empilhamento. Em ambos os mecanismos a forma 

macroscópica do sólido se mantém igual à original da austenita. Uma vez que ocorrem 

quebras de ligações atômicas no mecanismo de acomodação por escorregamento, este 

processo é dito irreversível, ocorrendo frequentemente na TM de alguns metais. Em 

contrapartida, durante o processo de maclação, as ligações atômicas permanecem 
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inalteradas, sendo capazes de acomodar mudanças cristalograficamente reversíveis. Nas 

LMF, a transformação invariante de rede por maclação é o principal mecanismo de 

acomodação, pois para que o EMF e a SE ocorram é necessário que haja reversibilidade 

da estrutura cristalográfica (OTSUKA & SHIMIZU, 1986).  

 

No mecanismo de acomodação por maclação, as variantes de martensita formadas 

possuem configurações energeticamente iguais e são rotações e/ou imagens especulares 

umas das outras. Tais variantes possuem interfaces que são coerentes entre si, sendo 

chamadas de contornos de macla, denominação também usada para se referir aos 

contornos entre as maclas de cada variante (WAYMAN & DUERIG, 1990). Como já 

relatado, nenhuma deformação macroscópica significativa do sólido é observada durante 

a TM, e isso acontece porque muitas variantes se acomodam lado a lado em um processo 

denominado de auto-acomodação da martensita. Além disso, as tensões de cisalhamento 

de duas variantes vizinhas são aproximadamente as mesmas em magnitude, mas possuem 

sentidos opostos a fim de reduzir as energias de deformação criadas ao redor dessas 

variantes (OTSUKA & SHIMIZU, 1986). Existem 24 tipos de variantes que podem ser 

formadas no resfriamento, em um estado auto-acomodado (LIM & McDOWELL, 1994), 

resultando em TM de até 24 modos diferentes. Embora diversos tipos de variantes de 

martensita possam ser formadas da fase parente durante o resfriamento, existe apenas um 

caminho de volta durante a TR, pois como a estrutura cristalina da austenita é mais 

simétrica que a da martensita, apenas uma única variante será criada (SAIGAL & 

FONTE, 2011). 

 

Por serem regiões de baixa energia, os contornos de macla se movem com relativa 

facilidade com a aplicação de uma tensão. Desse modo, quando uma dada carga é aplicada 

em uma LMF no estado martensítico (auto-acomodado), haverá a movimentação relativa 

desses contornos, resultando no crescimento de variantes que estão mais favoravelmente 

orientadas na direção da aplicação da tensão às custas das outras, ou seja, ocorrerá a 

“perda” da auto-acomodação (GALL et al., 2005; WAYMAN & DUERIG, 1990). Esse 

processo é chamado de reorientação da martensita (WAYMAN & DUERIG, 1990) e 

resulta em uma deformação macroscópica, que é recuperada quando a estrutura retorna à 

fase austenítica na TR (FUENTES et al., 2002). 
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Se a tensão aplicada for muito alta, a ponto de atingir a tensão crítica de cisalhamento do 

material, poderá haver escorregamento, resultando em deformação plástica e em uma 

recuperação de forma incompleta (OTSUKA & SHIMAZU, 1986). Ao mesmo tempo, 

ocorre a movimentação de contornos de macla nas subestruturas de martensita, processo 

conhecido como demaclação (WAYMAN & DUERIG, 1990). Nesse processo, as maclas 

favoravelmente orientadas crescem em detrimento das outras. Ressalta-se que a 

demaclação, que ocorre dentro das placas de martensita, é frequentemente confundida 

com reorientação, que ocorre entre as placas de martensita, embora, obviamente, sejam 

processos distintos. A ocorrência da demaclação é menos energeticamente favorável do 

que a reorientação e, por isso, em escala microestrutural, ela só ocorre após a reorientação. 

Esses dois fenômenos, entretanto, são considerados mecanismos de deformação inelástica 

recuperáveis (GALL et al., 2005). As figuras 3.7 e 3.8 mostram o processo de 

reorientação e demaclação decorrentes da aplicação de tensão em uma LMF, em escalas 

macro e microscópica, respectivamente. 

 

 

Figura 3.7: Representação esquemática da reorientação e demaclação da martensita sob 

tensão. (a) Estado não-deformado; (b) Acomodação inelástica de maclas; (c) Início da 

reorientação da martenista; (d) Fim da reorientação da martensita e início da 

demaclação; (e) Fim da demaclação; (f) Geração de deslocações com a ocorrência de 

deformação plástica. Adaptado de Liu et al. (1999). 
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Figura 3.8: Esquema de dois mecanismos de deformação inelástica recuperável.  

(a) Reorientação da martensita; (b) Demaclação da martensita. 

Adaptado de Gall et al. (2005). 

 

A TM ocorre devido à diferença de entropia entre as fases martensítica e austenítica. A 

fase parente, por ser estável em altas temperaturas, apresenta entropia vibracional mais 

alta. Em contrapartida, a martensita, estável em temperaturas mais baixas, possui menor 

entropia vibracional (OTSUKA & REN, 1999).  

 

A transformação de um estado de maior entropia para outro de entropia mais baixa nas 

LMF ocorre em uma faixa de temperatura relativamente estreita, embora o início e o fim 

da transformação durante o aquecimento e o resfriamento possam se estender a uma maior 

faixa de temperaturas, a qual varia de acordo com a liga (FUENTES et al., 2002). Durante 

o resfriamento, as temperaturas de início e fim da TM, são designadas Ms e Mf, 

respectivamente. Durante o aquecimento, ocorre a TR, sendo As e Af as temperaturas de 

início e fim dessa transformação, nessa ordem. Como a tensão da TM é maior do que a 

da TR, não ocorre sobreposição das curvas, havendo, portanto, uma histerese. Essa 

histerese, associada a tais transformações, é decorrente do atrito gerado pelo movimento 

dos contornos de macla e contornos de variantes, o qual se manifesta na forma de 

dissipação de energia durante a TM e a TR. A magnitude dessa histerese depende da liga, 

mas nas LMF os valores típicos são entre 20 e 40°C (WAYMAN & DUERIG, 1990). 

(a) 

(b) 
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Nas ligas Ni-Ti de composição aproximadamente equiatômica, a austenita possui 

estrutura cúbica de corpo centrado (CCC) do tipo B2, já a martensita dispõe de uma 

estrutura cristalina do tipo B19’. B19 denota uma estrutura ortorrômbica, decorrente de 

uma deformação normal desigual relativa às direções <110> da estrutura austenítica; e o 

apóstrofo (’) indica que ela sofreu deformação adicional por cisalhamento, resultando em 

uma simetria monoclínica (SAIGAL & FONTE, 2011). Os parâmetros de rede da 

martensita em uma liga Ti-49,2at.%Ni são: a = 0,2898nm, b = 0,4108nm, c = 0,4646nm 

e β = 97,78°, podendo variar de acordo com a composição da liga (SABURI et al., 1998). 

 

Apesar de a martensita e a austenita terem a mesma composição química, o fato de elas 

possuírem estruturas cristalográficas diferentes faz com que tais fases não apresentem o 

mesmo comportamento mecânico (AUGEREAU et al., 1998). Por exemplo, as LMF no 

estado martensítico apresentam comportamento dúctil e são pseudoplasticamente 

deformáveis sob uma pequena aplicação de tensão. Por outro lado, as LMF no estado 

austenítico são mais rígidas e possuem maiores tensões de escoamento, exibindo 

propriedades similares à do titânio (BERENDT, 2007; FERREIRA et al., 2012; 

FUENTES et al., 2002). A tabela 3.2 mostra a comparação entre algumas propriedades 

de uma liga Ni50,8-Ti49,2 (at.%) nos estados martensítico e austenítico. 

 

Tabela 3.2: Propriedades nominais das fases martensítica e austenítica de uma liga 

Ni50,8Ti49,2 (at.%) (FU et al., 2014). 

Propriedade martensita austenita 
Temperatura de fusão (°C) 1310 1310 

Densidade (kg/cm3) 6500 6500 
Módulo de elasticidade (GPa) 40 75 

Coeficiente de expansão térmica (10-6/°C) 6,6 11 
Condutividade térmica (W/m°C) 18 18 

 

Além dessas duas fases, sob certas condições, uma fase intermediária chamada de fase R 

também pode aparecer durante o resfriamento, antes da ocorrência da TM, em 

temperaturas mais baixas. A formação dessa fase pode estar associada a fatores como: 

adição de elementos de liga, ou existência de campos de tensões, criados por precipitados, 

(decorrente do excesso no teor de níquel, por exemplo) ou por deslocações, decorrente do 

histórico termomecânico da liga (HARA et al., 1997). Assim como a martensita e a 
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austenita, essa fase possui sua própria temperatura de início (Rs) e de término (Rf) 

(SAIGAL & FONTE, 2011). A fase R possui uma estrutura trigonal (ou romboédrica), 

pertencente ao grupo espacial P3, cujos parâmetros de rede são a = 0,738nm e c = 

0,532nm. Ela pode ser sofrer uma deformação de até 0,94% ao longo da direção [111] da 

fase austenítica, valor consideravelmente menor do que a deformação da martensita 

(HARA et al., 1997; SABURI, 1998).  

 

As estruturas cristalinas e as microestruturas da martenista, austenita e fase R são 

mostradas na forma de uma representação esquemática na figura 3.9. 

 

 
Figura 3.9: Estruturas cristalinas e microestruturas das principais fases das ligas Ni-Ti 

Adaptado de Shaw et al. (2008). 

 

As ligas Ni-Ti aproximadamente equiatômicas que foram apenas recozidas sofrem TM 

em uma única etapa, do tipo B2→B19’. Por outro lado, se essas ligas foram cicladas 

termicamente ou passaram por tratamentos termomecânicos, a TM poderá ocorrer em 

duas etapas: da fase parente (B2) para a fase R, e desta para a fase martensítica (B19’), 

sendo então do tipo B2→R→B19’. Essa transformação em duas etapas também pode 

ocorrer em ligas Ni-Ti ricas em níquel, envelhecidas em temperaturas apropriadas, e 

também em ligas ternárias como Ti-Ni-Fe e Ti-Ni-Al (SABURI, 1998). Quando a liga 

passa por tratamento de envelhecimento, os precipitados coerentes Ti3Ni4 formados 

promovem uma grande resistência à formação da fase B19’, uma vez que a formação 

dessa fase é associada a uma grande deformação da rede. Por outro lado, a formação da 
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fase R promove uma deformação de rede significativamente menor, a qual é muito menos 

afetada pela presença dos precipitados. Por essa razão, na presença de precipitados Ti3Ni4, 
a fase R se forma anteriormente à formação da martensita B19’ (ZHOU et al., 2005). 

 

A transformação B2→R também é um tipo de TM termoelástica e ocorre por nucleação 

e crescimento de forma heterogênea, a partir do resfriamento ou da aplicação de tensão. 

No resfriamento, finas placas de fase R nucleiam a partir de deslocações, crescem e se 

juntam. Na medida em que o resfriamento ocorre, outras placas de fase R são formadas 

de modo similar, até que toda a região se transforme nessa fase. Durante o aquecimento, 

tais placas diminuem até desaparecerem (SABURI, 1998). Segundo Paula et al. (2004), 

a transformação de fase R só pode ser observada nas ligas Ni-Ti se a temperatura Ms for 

consideravelmente baixa, de modo a evitar a ocorrência da transformação direta 

B2→B19’. 

 

Diferentemente das transformações R→B19’ e B2→B19’, que promovem uma 

deformação recuperável de até 10% e uma histerese térmica relativamente alta (de 20 a 

70K, aproximadamente), a transformação B2→R exibe uma pequena deformação 

recuperável, de aproximadamente 1%, e uma histerese térmica igualmente baixa, de 1 a 

5K (ZHOU et al., 2005), o que favorece o uso do material em operações cíclicas, como 

em atuadores térmicos (FORD & WHITE, 1996; HORNBOGEN, 1988 apud FUENTES 

et al., 2002). Portanto, pode-se dizer que a formação de fase R melhora o EMF e a SE das 

LMF (SABURI, 1998). 

 

As temperaturas de transformação de fases de ligas Ni-Ti são comumente identificadas 

através de análises de calorimetria exploratória diferencial (DSC). A transformação 

reversa ocorre com absorção de energia, durante o aquecimento, já as transformações 

B2→R, R→B19’ e B2→B19’, que acontecem durante o resfriamento, são transições 

exotérmicas (SHAW et al., 2008; OTSUKA & WAYMAN, 1998). 

 

A TM não ocorre apenas com o resfriamento abaixo da temperatura Ms; ela também 

ocorre em temperaturas acima de Ms (ou Af) quando uma tensão é aplicada. Desse modo, 

forma-se a chamada martensita induzida por tensão (MIT), a qual só é estável nessa faixa 
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de temperatura sob aplicação de uma tensão. Assim, quando o descarregamento é feito, a 

MIT se torna instável e a TR ocorre. Portanto, nesse caso, a energia para promover a TM 

é mecânica ao invés de térmica (OTSUKA & WAYMAN, 1998). 

 

Em temperaturas acima de Ms ou Af, a tensão crítica para induzir martensita (σM) 

aumenta com o aumento da temperatura, na medida em que a austenita se torna cada vez 

mais estável. Essa relação é linear e obedece a relação de Clausius-Clapeyron, conforme 

a equação 3.1. 
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

=  −  
∆𝑆𝑆
ԑ

=  −  
∆𝐻𝐻
ԑ𝑑𝑑

 

 

Sendo σ a tensão uniaxial aplicada, T a temperatura, ԑ a deformação de transformação, 

∆S a entropia de transformação por unidade de volume e ∆H a entalpia de transformação 

por unidade de volume (OTSUKA & WAYMAN, 1998; OTSUKA & REN, 2005). 

 

Entretanto, essa tensão aumenta até chegar em uma temperatura limite, chamada de Md, 

a partir da qual a tensão crítica de cisalhamento torna-se menor do que a tensão para 

induzir martensita. Assim, a martensita só poderá ser induzida por tensão se o material se 

encontrar abaixo da temperatura Md. Caso a tensão seja aplicada quando a liga se 

encontrar acima dessa temperatura, haverá deformação plástica, e o material se 

comportará como um metal convencional (WAYMAN & DUERIG, 1990).  

 

 

3.2 Efeito memória de forma e superelasticidade 

 

O EMF, como já definido anteriormente, é uma propriedade das LMF que faz com que 

as mesmas, quando deformadas pseudoplasticamente na fase de baixa temperatura, sejam 

capazes de recuperarem a sua forma original ao serem aquecidas acima da temperatura 

Af. Em outras palavras, quando o material sofre uma deformação aparentemente 

permanente (seja ela por tração, compressão, dobramento, etc.) estando em uma 

temperatura abaixo de Mf (ou entre Mf e As), ele é capaz de recuperar tal deformação 

através da TR, que ocorre quando o material é aquecido acima de uma temperatura crítica 

(Af). Caso essa deformação seja suficiente para causar a deformação plástica, a 

(3.1) 
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recuperação da deformação será incompleta e não se observará o retorno à forma original 

(OTSUKA & WAYMAN, 1998). 

 

Já a SE, que é um caso particular do EMF, ocorre quando a temperatura final da TR é 

menor ou muito próxima da temperatura de deformação (Td), isto é, ocorre quando o 

material se encontra na fase de alta temperatura (acima de Af e abaixo de Md). Nas ligas 

Ni-Ti aproximadamente equiatômicas, essa propriedade é observada quando as mesmas 

sofrem uma deformação de qualquer natureza de até 8% e recuperam toda essa 

deformação imediatamente quando a carga é retirada, sem a necessidade de aquecimento 

(FUENTES et al., 2002; OTSUKA & REN, 2005; SAIGAL & FONTE, 2011). Essa 

deformação recuperável ocorre porque com o descarregamento, a martensita induzida por 

tensão torna-se instável sob altas temperaturas, tendendo então a sofrer TR e voltar ao 

estado austenítico, que é estável nessas temperaturas (HUANG & LIU, 2001). O termo 

“superelasticidade” é dito porque tal deformação recuperável é bem maior do que a que 

se pode ser observada no regime de deformação elástico dos metais convencionais 

(ANDRADE, 1978). Em geral, quando se diz que um material é superelástico, significa 

que essa propriedade é verificada quando o mesmo se encontra à temperatura ambiente.  

 

A figura 3.10 mostra uma representação esquemática do que acontece com a 

microestrutura da liga quando ocorre o EMF e a SE. 

 

 

Figura 3.10: Representação esquemática do EMF e da SE (SAIGAL & FONTE, 2011). 
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Como pode ser visto, no EMF, abaixo da temperatura Mf, a martensita se encontra 

maclada, decorrente de mecanismos de maclação e auto-acomodação. Quando 

deformada, ocorre o crescimento das variantes de martensita favoravelmente orientadas 

na direção da aplicação da tensão. Já na SE, como o material se encontra no estado 

austenítico, o carregamento formará apenas a martensita deformada (não maclada). Com 

o aquecimento (EMF) ou com o descarregamento (SE), a liga retornará à fase austenítica. 

 

A figura 3.11 mostra um diagrama esquemático de tensão x deformação x temperatura de 

uma liga Ni-Ti no estado superelástico e com EMF, ilustrando tudo o que foi explicado 

anteriormente.  

 

 

Figura 3.11: Diagrama de tensão-deformação-temperatura de uma liga Ni-Ti 

superelástica e com EMF (GUO et al., 2013). 

A→B deformação aparentemente permanente da liga no estado martensítico 

B→C eliminação da tensão 

C→A deformação residual 

C→D aquecimento até Af para recuperação da forma original 

O→E carregamento da liga no estado superelástico 

E→O descarregamento com recuperação da forma original 

O→A resfriamento, com mudança de fase de austenita para martensita maclada. 

 

Como pode-se observar, há a formação de uma histerese característica na SE, decorrente 

de diferenças de entropia entre as fases austenítica e martensítica, sendo a tensão de 
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transformação direta, no carregamento, maior do que a tensão de TR, no descarregamento 

(WAYMAN & DUERIG, 1990). 

 

Se a tensão crítica de escorregamento é alta o suficiente, ambos os fenômenos podem 

ocorrer na mesma liga, dependendo apenas da temperatura em que ela se encontra. Essa 

situação é ilustrada de forma esquemática na figura 3.12. 

 

 
Figura 3.12: Representação esquemática da relação entre tensão crítica de 

escorregamento, tensão crítica para indução de martensita e temperatura.  

Adaptado de Otsuka e Ren (2005). 

 

A linha com inclinação positiva representa σM. Já, as linhas com inclinação negativa (A 

e B) representam a tensão crítica de escorregamento. Se essa tensão for muito baixa, como 

no caso (B), a liga não terá uma boa ou completa SE, uma vez que o escorregamento, que 

como já dito, é um processo irreversível, ocorrerá antes que se atinja a σM. Por outro lado, 

se a tensão crítica de escorregamento for alta o suficiente, como no caso (A), a liga 

apresentará SE em temperaturas cima de Af (parte hachurada), porque essa tensão será 

maior do que a tensão crítica para indução de martensita. Sendo assim, a deformação 

plástica não irá ocorrer e com a retirada da carga, a MIT se transformará de volta em 

austenita. Observa-se que nessa região, a σM aumenta de forma diretamente proporcional 

ao aumento da temperatura, de acordo com a equação de Clausius-Clapeyron. Porém, 
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como já reportado anteriormente, esse efeito só pode acontecer até uma temperatura 

crítica (Md), a partir da qual a tensão crítica de escorregamento fica menor do que a σM. 

Em temperaturas abaixo de As, a martensita será estável. Nesse caso, se uma tensão for 

aplicada, a liga permanecerá pseudoplasticamente deformada após o descarregamento, 

sendo que a deformação residual só será recuperada mediante aquecimento. No intervalo 

de temperaturas entre As e Af (ou Ms e Mf), tanto o EMF quanto a SE ocorrem 

parcialmente (OTSUKA & REN, 2005; OTSUKA & WAYMAN, 1998). 

 

 

3.3 Comportamento termomecânico das ligas Ni-Ti 

 

As tensões de carregamento e descarregamento, a histerese mecânica e a deformação 

residual são importantes parâmetros externos que caracterizam o comportamento 

superelástico e de memória de forma de uma liga Ni-Ti aproximadamente equiatômica 

(SHAHMIR et al., 2011). 

 

O comportamento mecânico de uma liga Ni-Ti é fortemente dependente da relação entre 

as temperaturas de transformação e a temperatura de deformação (Td) da liga 

(MIYAZAKI et al., 1981). Basicamente, quatro regimes podem ser considerados: (a) 

temperatura de deformação abaixo de Mf (Td < Mf); (b) temperatura de deformação entre 

Ms e As (Ms < Td < As); (c) temperatura de deformação acima de Af e abaixo de Md (Af 

< Td < Md) e (d) temperatura de deformação acima de Md (Td > Md). 

 

(a) Td < Mf 

A figura 3.13 mostra a curva de tensão x deformação de uma liga no estado martensítico, 

isto é, a Td é menor do que a temperatura Mf da liga. Com a aplicação da tensão, a 

martensita maclada e auto-acomodada sofre reorientação e demaclação. As martensitas 

com estrutura cristalina favoravelmente orientadas na direção da aplicação da tensão 

deformam primeiro em tensões mais baixas (região o-a-b). As demais serão deformadas 

posteriormente, em tensões maiores (região b-d). Se a carga for retirada em qualquer 

estágio entre o e d, como no ponto c por exemplo, resultará em um descarregamento 

elástico da martensita reorientada/demaclada. A deformação recuperada não será total, 
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dando a aparente ideia de que a liga foi deformada plasticamente (o-c’). Porém, tal 

deformação residual pode ser recuperada com o aquecimento do material a uma 

temperatura acima de Af. Acima do ponto d, o aumento da tensão culminará na 

deformação permanente da martensita, não ocorrendo a TR sob aquecimento (SHAW & 

KYRIAKIDES, 1995).  

 

 

Figura 3.13: Diagrama de tensão x deformação de uma liga Ni-Ti no estado 

martensítico. Adaptado de Shaw e Kyriakides (1995). 

 

Caso haja presença de fase R na temperatura de deformação, o comportamento 

termomecânico da liga será como o mostrado na figura 3.14.  

 

 

Figura 3.14: Diagrama de tensão x deformação de uma liga Ni-Ti com fase R no estado 

inicial. Adaptado de Shaw e Kyriakides (1995). 
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(b) Ms < Td < As 

Se a temperatura de deformação estiver entre as temperaturas Ms e As da liga, durante o 

carregamento haverá a formação de martensita, que por ser estável nessa faixa de 

temperaturas, permanecerá após o descarregamento. Do mesmo modo que no caso (a), se 

o material for aquecido em uma temperatura acima de Af, toda essa deformação 

remanescente será recuperada (SHAW & KYRIAKIDES, 1995). 

 

(c) Af < Td < Md 

A figura 3.15 mostra a curva de tensão x deformação de uma liga Ni-Ti quando a 

temperatura de deformação se encontra entre Af e Md, isto é, quando a liga está no estado 

inicial superelástico. Inicialmente, a tensão aplicada causa apenas a deformação elástica 

da austenita (o-a). Em uma determinada tensão crítica, a austenita se torna instável e a 

MIT começa a se formar. 

 

 

Figura 3.15: Diagrama de tensão x deformação de uma liga Ni-Ti no estado 

superelástico. Adaptado de Shaw e Kyriakides (1995). 

 

A TM ocorre então durante todo o patamar (a-b), onde ambas as fases, martensítica e 

austenítica, coexistem. Se houver a retirada da carga no final do patamar (ponto b), 

ocorrerá o descarregamento elástico da MIT (b-b’). Quando esse descarregamento atinge 

uma tensão crítica (ponto b’), a martensita se torna instável e a TR se inicia. A TR resulta 

em um outro patamar (b’-a’), em que martensita e austenita coexistem até o final dessa 

transformação (ponto a’), a partir da qual apenas a fase de alta temperatura existe (SHAW 
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& KYRIAKIDES, 1995). Apesar desse comportamento mecânico ser chamado de 

superelástico, porque não há deformação permanente resultante, parte da energia 

mecânica usada para deformar a liga é perdida durante o descarregamento. O valor dessa 

energia pode ser calculado pela área dentro do laço de histerese (SAIGAL & FONTE, 

2011). Caso não haja o descarregamento, a tensão aplicada para continuar a deformação 

a partir de b, cresce acentuadamente. Na região b-c ocorre a deformação elástica da MIT, 

podendo ser acompanhada de uma deformação gradual da austenita remanescente (que 

não se transformou em martensita). No entanto, após uma deformação de 

aproximadamente 7,5% (ponto c), a deformação plástica ocorre. Se após essa deformação 

houver o descarregamento (ponto e), uma pequena quantidade de martensita retornará à 

austenita, mas devido à introdução de deslocações, uma grande deformação residual 

permanecerá (SHAW & KYRIAKIDES, 1995).  

 

(d) Td > Md 

A figura 3.16 ilustra o comportamento de uma liga Ni-Ti ensaiada em uma temperatura 

acima de Md.  

 

 

Figura 3.16: Diagrama de tensão x deformação de uma liga Ni-Ti ensaiada em 

temperatura acima de Md. 

 

Uma vez que nessa temperatura a tensão crítica de escorregamento é menor do que a σM, 

o material apresentará um comportamento similar ao de um metal convencional. Nesse 
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caso, haverá apenas a deformação elástica da austenita (o-a), seguida da sua deformação 

plástica (a-b).  

 

Vale ressaltar que o comportamento termomecânico das ligas Ni-Ti pode ser 

significativamente afetado pelo trabalho a quente, estrutura do grão, grau de deformação 

e orientação cristalográfica (TWOHIG et al., 2014). 

 

 

3.4 Efeito do tratamento termomecânico nas LMF 

 

As temperaturas de transformação, assim como outras propriedades das LMF, podem ser 

significativamente alteradas por pequenas mudanças na composição química da liga 

(SHAW & KYRIAKIDES, 1995). Por exemplo, um aumento de apenas 1% no teor de 

níquel de uma liga Ni-Ti pode diminuir sua temperatura de transformação martensítica 

em mais de 100°C (OTSUKA& REN, 2005). Além disso, os parâmetros dos tratamentos 

termomecânicos utilizados na fabricação dessas ligas, como o percentual de trabalho a 

frio, a temperatura e o tempo de recozimento, e a taxa de resfriamento, também 

promovem grande influência nas temperaturas de transformação, bem como na existência 

de fase R e na consequente TM em duas etapas (PAULA et al., 2004; YEUNG et al., 

2004). 

 

Como as temperaturas de transformação exercem influência direta no alcance de boas 

propriedades de EMF e SE, pesquisadores têm tentado ajustar tais temperaturas através 

da variação de diversos parâmetros do tratamento termomecânico do material, isto é, das 

etapas de trabalho a frio e de recozimento (KARIMZADEH et al., 2015).  

 

As ligas Ni-Ti com teor de níquel maior do que 50,5at.% são sensíveis aos tratamentos 

térmicos em temperaturas entre 300°C e 500°C devido à precipitação de Ti3Ni4. Por outro 

lado, as ligas com porcentagem atômica de níquel entre 50,0% e 50,5% são insensíveis 

aos tratamentos térmicos, uma vez que não há ocorrência daqueles precipitados. 

Entretanto, essas podem ter suas propriedades muito afetadas por tratamentos 

termomecânicos (trabalho a frio seguido de recozimento abaixo de 500°C). Isso acontece 
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porque quando as ligas Ni-Ti aproximadamente equiatômicas passam apenas pela etapa 

de recozimento pleno, elas apresentam EMF e SE incompletos. Por exemplo, se a liga for 

deformada no estado austenítico, apenas parte da deformação será recuperada após a 

retirada da carga, devido à deformação permanente resultante (SABURI, 1998). Da 

mesma forma, o trabalho a frio sozinho, sem a etapa de recozimento, destrói o patamar 

martensítico da curva de tensão x deformação. Por exemplo, um material que sofreu 20% 

de trabalho a frio possui uma alta tensão de escoamento, mas suas propriedades de 

memória de forma são ruins, de modo que apenas uma pequena recuperação da 

deformação é possível. O recozimento ajuda a restaurar esse EMF, embora diminua a 

tensão de escoamento. O trabalho a frio, portanto, introduz alta densidade de deslocações 

“aleatórias”, impedindo o movimento dos contornos de macla, enquanto o recozimento 

rearranja tais deslocações (FUENTES et al., 2002).  

 

A realização de um tratamento termomecânico apropriado aumenta a resistência à 

deformação plástica, pois cria uma subestrutura de deslocações na microestrutura, 

aumentando assim a tensão crítica necessária para promover o escorregamento no 

material (SABURI, 1998). Segundo Otsuka e Ren (2005), o endurecimento por 

precipitação, a adição de elementos de liga e o refinamento de grão são outras formas de 

aumentar essa tensão crítica de escorregamento. 

 

Como já mencionado anteriormente, o trabalho a frio é um dos parâmetros que 

influenciam diretamente as propriedades das ligas Ni-Ti. Em ligas superelásticas, a 

deformação recuperável no descarregamento aumenta com o aumento do trabalho a frio 

até um certo limite (SABURI, 1998). Uma alta densidade de deslocações, proveniente de 

deformações a frio muito grandes, restringe o crescimento e a reorientação da martensita 

(MILLER & LAGOUDAS, 2001) e diminui a ductilidade e a recuperação de forma 

(MITWALLY & FARAG, 2009). Portanto, as deslocações associadas a um alto nível de 

deformação plástica levam a um estado de tensão interna que dificulta a TR e gera 

obstáculos para o movimento de interfaces, resultando na diminuição da temperatura Ms 

(MILLER & LAGOUDAS, 2001; MORAWIEC et al., 1995). De acordo com Choobi et 

al. (2014), um trabalho a frio de até 40% resulta em um endurecimento por deformação, 

porém, reduções maiores do que 40% não afetam significativamente as propriedades 
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mecânicas das ligas Ni-Ti. Uma superelasticidade completa pode ser alcançada quando a 

liga sofre um trabalho a frio de 20% e então é recozida a 400°C (SABURI, 1998).  

 

Outro importante parâmetro que afeta significativamente as propriedades das ligas Ni-Ti 

aproximadamente equiatômicas é a temperatura de recozimento. De um modo geral, o 

recozimento promove o alívio de tensões geradas pelo trabalho a frio, a recuperação, 

poligonização e recristalização da austenita, e melhora o EMF (RYCLINA et al., 2008).  

 

A temperatura de recristalização de uma liga Ni-Ti aproximadamente equiatômica que 

sofreu 25% de trabalho a frio é entre 500°C e 600°C. Por isso, o recozimento é 

comumente feito em temperaturas inferiores a 500°C, de modo a não destruir a 

subestrutura de deslocações criadas no trabalho a frio (SABURI, 1998). Porém, tais 

temperaturas de recozimento são altas o suficiente para afetar o arranjo microscópico do 

material e promover mudanças na distribuição de tensões internas, microdeformações e 

texturas, na composição e distribuição de fases e, por fim, nas propriedades mecânicas e 

físicas do material (PITTACHIO & GARAVAGLIA, 2014). 

 

A temperatura exata em que o recozimento deve ser realizado varia de acordo com as 

propriedades requeridas na liga (SABURI, 1998). Para se obter uma liga com 

comportamento superelástico, por exemplo, geralmente utiliza-se uma temperatura de 

recozimento entre 350°C e 450°C, durante um tempo de 10 a 100 minutos, dependendo 

do tamanho do material (HUANG & LIU, 2001). Os tratamentos de envelhecimento, 

também melhoram a superelasticidade devido à formação de precipitados Ti3Ni4 

(CHOOBI et al., 2014). Isso acontece porque esses precipitados coerentes têm um papel 

fundamental no endurecimento da matriz, uma vez que inibem o movimento de 

deslocações e, consequentemente, o escorregamento (OTSUKA & WAYMAN, 1998), 

como mencionado anteriormente. Recozimentos a baixas temperaturas reduzem a tensão 

residual interna da austenita durante a deformação superelástica e melhoram o 

comportamento em fadiga do material (CAI et al., 2014). Geralmente, a tensão de patamar 

diminui com o aumento da temperatura de recozimento até 600°C (HUANG & LIU, 

2001). 
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Dependendo da temperatura de recozimento, poderá ou não ocorrer a formação de fase 

R. Temperaturas baixas e intermediárias favorecem a transformação em duas etapas, 

enquanto a transformação em uma única etapa, ou seja, sem o surgimento de fase R, é 

favorecida em temperaturas de recozimento mais altas (acima da temperatura de 

recristalização) (LACH et al., 2002). De acordo com Wang et al. (2002), quando a liga é 

recozida em temperaturas abaixo de 400°C, os precipitados Ti3Ni4 formados são finos, e 

bem dispersos, fazendo com eles tenham alta coerência com a matriz, o que beneficia a 

transformação de fase R pelo aumento da temperatura Rs. Quando o recozimento é feito 

acima de 400°C, estes precipitados crescem e têm menor densidade de dispersão, 

diminuindo a coerência entre eles e a matriz, e reduzindo também a temperatura Rs. A 

formação de precipitados Ti3Ni4, por sua vez, promove a diminuição do teor de níquel da 

matriz, aumentando a temperatura de transformação Ms, o que, por consequência, 

diminui a tensão de TM (VOJTECH et al., 2014). Além disso, quanto menor a 

temperatura de recozimento, maior a densidade de deslocações presentes na 

microestrutura, as quais também são sítios de nucleação de fase R (MILLER & 

LAGOUDAS, 2001). Do mesmo modo, uma alta densidade de deslocações inibe a 

movimentação das interfaces entre austenita e martensita, diminuindo a temperatura Ms 

(MORAWIEC et al., 1995). A figura 3.17 mostra a influência da temperatura de 

recozimento no limite de escoamento e na temperatura Ms de uma liga Ti-50,6 at.%Ni 

que sofreu 40% de trabalho a frio e foi recozida por 30 minutos. 

 

 
Figura 3.17: (a) Tensão de escoamento x temperatura de recozimento; (b) Temperatura 

Ms x temperatura de recozimento (MELTON, 1990). 

(a) (b) 
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Aumentar o tempo ou a temperatura de recozimento tem o mesmo efeito, isto é, diminui 

o limite de escoamento, aumenta a temperatura de TM e aumenta o tamanho dos 

precipitados (CHOOBI et al., 2014). 

 

A taxa de resfriamento também mostra influência direta nas temperaturas de 

transformação das ligas Ni-Ti. Geralmente, um resfriamento rápido produz uma 

transformação em uma única etapa (B2→B19’), enquanto um resfriamento lento 

promove uma transformação do tipo B2→R→B19’, pois favorece a formação de 

precipitados Ti3Ni4 (LIU et al., 2006). 

 

 

3.5 Treinamento das ligas Ni-Ti e seus tipos 

 

Como já mencionado, as ligas Ni-Ti aproximadamente equiatômicas vêm sendo usadas 

em diversas aplicações, principalmente na área biomédica. Na maioria dessas aplicações, 

o dispositivo de Ni-Ti precisa desempenhar a desejada função de forma repetitiva, ou 

seja, é submetido à ciclagem térmica e/ou mecânica, devendo manter suas propriedades 

(HUMBEECK, 2001). 

 

Implantes endovasculares, por exemplo, são submetidos a milhões de ciclos de 

carregamentos multi-axiais in vivo, devido ao fluxo sanguíneo “pulsante” e ao movimento 

esquelético (GUPTA et al., 2015). Em aplicações em stents vasculares, aproximadamente 

37 milhões de ciclos são esperados por ano; já os stents esofágicos passam por menor 

ciclagem, uma vez que o carregamento mecânico alternado se dá apenas pela ingestão de 

alimentos e bebidas (VOJTECH et al., 2014). Durante a formatação de canais curvos, as 

limas endodônticas também são submetidas a sucessivos ciclos de tração e compressão 

(PRUETT et al., 1997). Do mesmo modo, os atuadores térmicos, aplicação muito comum 

das ligas Ni-Ti, são impostos a ciclagem térmica durante o uso, sendo que um número 

aproximado de 106 ciclos é o considerado ideal para uma boa vida-útil desses dispositivos 

(JANI et al., 2014). 
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Do ponto de vista das aplicações cíclicas, a estabilidade funcional e mecânica, ou seja, a 

conservação das propriedades originais do dispositivo durante o uso cíclico, é, portanto, 

uma preocupação crítica e, por isso, merece considerável importância (ATLI et al., 2013; 

MEHRABI et al., 2013). Muitos fatores podem afetar o comportamento das LMF, como 

o tipo de carregamento, as tensões das fases martensítica e austenítica, mudanças nas 

temperaturas de transformação etc., mas a mudança microestrutural é considerada a 

principal causa de degradação das propriedades funcionais (MORGAN & FRIEND, 

2001).  

 

Em vista disso, nos últimos anos, médicos e pesquisadores têm demostrando preocupação 

no que diz respeito à estabilidade em serviço das LMF e, por isso, vários procedimentos 

e estudos têm sido feitos para entender esse comportamento e projetar melhores 

aplicações biomédicas para o futuro (JANI et al., 2014). 

 

Tempo, temperatura, tensão, deformação e o número de ciclos são importantes 

parâmetros de controle externo. Os parâmetros internos que determinam as propriedades 

mecânicas e físicas são principalmente: a composição química da liga, o tipo de 

transformação e a estrutura da rede cristalina, incluindo os defeitos. Tais parâmetros são 

controlados principalmente pelo histórico termomecânico da liga. Mudanças nesses 

parâmetros internos promovem efeitos como: variação das forças de atrito, estabilização 

da martensita, geração ou aniquilação de defeitos e precipitação (HUMBEECK & 

STALMANS, 1998). 

 

Porém, uma vez que a razão principal para as instabilidades mecânica, funcional e 

dimensional é a criação de defeitos estruturais (tais como as deslocações), durante ciclos 

de TM e TR, vários métodos têm sido implementados para melhorar a estabilidade em 

serviço das ligas Ni-Ti (ATLI et al., 2013). De um modo geral, todos eles envolvem o 

aumento da resistência do material contra o surgimento de novas deslocações e incluem 

processos como: endurecimento por precipitação, processamento termomecânico, adição 

de elementos de liga e refinamento de grão (ATLI et al., 2013; OTSUKA & REN, 2005). 

O processo de treinamento também é um outro método comumente utilizado para obter 

um comportamento estável na liga, e representa uma técnica alternativa aos métodos 
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clássicos de aumento de resistência anteriormente citados (TANG & SANDSTRÖM, 

1993; MIAZAKI et al., 1986; CONTARDO & GUÉNIN, 1990). 

 

No contexto das LMF, o termo “treinamento” é geralmente usado para se referir a um 

processo em que a liga é submetida à ciclagem térmica e/ou mecânica de modo a induzir 

TM e TR sucessivamente, podendo-se estabilizar a martensita. Isso acontece porque o 

processo de treinamento cria um caminho preferencial de orientação das variantes de 

martensita na direção do carregamento (MILLER & LAGOUDAS, 2001). Muitas vezes 

esse processo também é referido como sendo um tipo de tratamento termomecânico, 

termo utilizado por muitos autores. Apesar de estar correto, o fato de o processo de 

trabalho a frio seguido de recozimento ser usualmente chamado de tratamento 

termomecânico pode gerar ambiguidades ao se associar esse termo também ao processo 

de treinamento.  

 

O resultado do treinamento é a introdução de defeitos na microestrutura do material, 

decorrente da tensão e/ou temperatura cíclicas pela região de transformação, resultando 

em um aumento na resistência da liga. Isso dificulta a geração de novas deslocações 

durante a aplicação real da LMF em dispositivos (ATLI et al., 2013), resultando assim 

em um comportamento mais estável quando em serviço. Além disso, a realização do 

treinamento na liga antes de sua aplicação em dispositivos, pode melhorar a sua 

resistência à fadiga, pois a acumulação de defeitos na microestrutura aumenta a histerese 

térmica do comportamento de transformação, promove o endurecimento da liga e melhora 

o EMF (URBINA et al., 2009). 

 

Em termos microestruturais, a presença de deslocações na liga produz tensões residuais 

que favorecem a nucleação e o crescimento de variantes preferenciais de martensita 

(FUENTES et al., 2002), e dificulta a ocorrência da TR, fazendo com que a martensita 

possa ser estabilizada (MITWALLY & FARAG, 2009). Do ponto de vista 

termodinâmico, as deslocações resultantes do treinamento têm uma menor energia nas 

variantes “treinadas”. Assim, o crescimento dessas variantes será termodinamicamente 

favorecido. Uma vez que a densidade de deslocações aumenta com o número de ciclos 

até um valor de saturação, o favorecimento termodinâmico das variantes treinadas 
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também aumenta até certo valor. Analogamente, a estabilidade e a reprodutibilidade do 

EMF aumentam com o número de ciclos (HUMBEECK & STALMANS, 1998). Em 

outras palavras, na medida em que o número de ciclos aumenta, a densidade de 

deslocações aumenta cada vez menos, fazendo com que o seu arranjo fique cada vez mais 

estável. Após um certo número de ciclos, a densidade de deslocações torna-se saturada, 

fazendo com que a partir daí nenhuma alteração significativa nas propriedades funcionais 

seja mais observada (FUENTES et al., 2002). 

 

Sendo assim, dispositivos de uso cíclico feitos com LMF, quando treinados antes do uso 

permitem um comportamento funcional mais bem conhecido e mais estável quando em 

serviço (ZURBITU et al., 2010; MIYAZAKI, 1986; PELTON, 2011). Portanto, torna-se 

essencial a compreensão do efeito da ciclagem no comportamento de transformação de 

ligas Ni-Ti superelásticas como forma de prever o seu desempenho superelástico na 

prática (POLATIDIS et al., 2015; MEHRABI et al., 2013). 

 

Existem vários tipos de treinamento, mas todos eles se baseiam, basicamente, na repetição 

de ciclos de transformação da fase de alta temperatura para a martensítica (HUMBEECK 

& STALMANS, 1998). Além disso, todos os métodos têm como característica comum o 

fato de introduzirem defeitos irreversíveis na fase parente, como deslocações, e 

permitirem a formação de martensita estabilizada e precipitados (WANG et al., 2002). 

Alguns tipos de treinamento comumente realizados nas ligas Ni-Ti são: (a) por super 

deformação; (b) por EMF; (c) por ciclagem pseudoelástica; (d) por ciclagem térmica livre 

de tensão; (e) por ciclagem térmica estando a martensita estabilizada sob deformação, e 

(f) por efeitos combinados de EMF e SE. 

 

(a) Treinamento por super deformação 

No treinamento por super deformação, a liga é resfriada em temperatura abaixo de Mf, e, 

enquanto no estado martensítico, é severamente deformada além do limite de deformação 

usual para completa recuperação do EMF. Assim, quando reaquecida acima de Af, a liga 

não irá recuperar completamente a sua forma original devido ao excesso de deformação 

sofrida na fase martensítica. Como o limite de deformação para a ocorrência do EMF foi 

excedido, o resultado será uma perda parcial da memória. No entanto, se resfriada 
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novamente para o estado martensítico, a liga irá alongar-se espontaneamente, 

recuperando uma parte da super deformação (FUENTES et al., 2002). Diz-se então que 

o material, além de recordar a forma do estado austenítico, também terá memória da 

forma martensítica. Por isso, tal tipo de treinamento também é conhecido como efeito 

memória de forma reversível (EMFR) (OTSUKA & REN, 2005; MILLER & 

LAGOUDAS, 2001). A ocorrência desse fenômeno se deve ao fato de que sob severa 

deformação, deslocações são induzidas a fim de estabilizarem a configuração da 

martensita. Tais deslocações permanecem mesmo após a liga retornar ao estado 

austenítico com o aquecimento. Os campos de tensão gerados ao redor das deslocações 

induzem o crescimento preferencial espontâneo de certas variantes de martensita no 

resfriamento (OTSUKA & WAYMAN, 1998). A figura 3.18 ilustra de forma 

esquemática o EMFR descrito anteriormente. 

 

 
Figura 3.18: Representação esquemática do efeito memória de forma reversível de uma 

liga Ni-Ti aproximadamente equiatômica. (a) Estado inicial austenítico; (b) Deformação 

severa no estado de baixa temperatura; (c) Transformação reversa com recuperação 

parcial da forma original; (d) Alongamento espontâneo com a transformação 

martensítica. Adaptado de Wang et al. (2002). 
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(b) Treinamento por EMF 

Este método consiste em realizar ciclos de EMF até o EMFR começar a acontecer. A 

ciclagem, então, consiste em repetidamente, resfriar a liga em uma temperatura abaixo de 

Mf, deformá-la até um certo limite (mantendo o mesmo tipo de deformação em todos os 

ciclos), e, finalmente, aquecê-la acima de Af para recuperar a forma original. Após 

determinado número de ciclos, o material, quando resfriado, mudará de forma 

espontaneamente, movendo-se na direção em que ele foi insistentemente deformado 

durante o treinamento. Entretanto, a quantidade de mudança espontânea de forma será 

significativamente menor do que a deformação realizada na fase de baixa temperatura 

(cerca de 1/5 a 1/4 desse valor) (FUENTES et al., 2002). 

 

(c) Treinamento por ciclagem pseudoelástica 

Esse tipo de treinamento consiste em aplicar um carregamento de modo a induzir 

martensita por tensão, e em seguida fazer o descarregamento total da carga aplicada, 

sendo realizado em temperaturas acima de Af e abaixo de Md, onde o regime 

superelástico é esperado. Como no caso (b), a mudança espontânea de forma após a 

realização de certo número de ciclos pseudoelásticos será apenas uma fração da 

deformação promovida pelo carregamento (FUENTES et al., 2002). A ciclagem 

pseudoelástica geralmente é realizada em temperatura constante (ciclagem isotérmica) 

sob ciclos de tensão e/ou deformação (TANG & SANDSTRÖM, 1993). 

 

(d) Treinamento por ciclagem térmica livre de tensão 

O treinamento por ciclagem térmica livre de tensão (pura) resume-se simplesmente em 

uma ciclagem térmica entre temperaturas acima de Af e abaixo de Mf, sem a aplicação 

de nenhuma tensão e/ou deformação na liga (TANG & SANDSTRÖM, 1993).  

 

(e) Treinamento por ciclagem térmica estando a martensita estabilizada sob 

deformação 

O método em questão é tido como o mais fácil em termos de controle de temperatura, e é 

um dos tipos mais comumente usados. Nele, a liga é deformada em temperatura abaixo 

de Mf e, então, mantida sob tensão na forma deformada, é aquecida em temperatura acima 

de Af. Assim, a liga é ciclada termicamente em temperaturas abaixo de Mf e acima de 
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Af, enquanto é mantida fixa na sua forma original deformada (FUENTES et al., 2002). 

Como a liga é impedida de retornar à sua forma original quando aquecida, uma tensão 

residual é então introduzida (TANG & SANDSTRÖM, 1993). Com esse tipo de 

treinamento, Berendt (2007) conseguiu um aumento na vida em fadiga em serviço de 

cerca de 300% em uma liga Ni-Ti (com elementos traço como ferro, cromo, cobre e 

cobalto). O autor fez ciclagem térmica no material, resfriando (0-10°C) e aquecendo (100-

180°C), enquanto o mesmo era mantido tensionado sob deformação de 1-4%. A liga 

treinada mostrou significativa melhora tanto na resistência à fadiga longitudinal quanto 

na torsional, quando usada em limas endodônticas.  

 

(f) Treinamento por efeitos combinados de EMF e SE 

De um modo geral, combinações e variações dos tipos de treinamento também podem ser 

aplicadas (HUMBEECK & STALMANS, 1998). O treinamento por efeitos combinados 

de EMF e SE, por exemplo, é muito eficaz. Este método consiste essencialmente na 

combinação de características dos tipos descritos em (b) e (c). Inicialmente, o material é 

deformado na condição austenítica e então resfriado abaixo de Mf, enquanto a tensão 

induzida é mantida. Posteriormente, a liga é aquecida acima de Af para retornar à forma 

original. Observa-se que este método de treinamento também é uma variação do método 

(e) (FUENTES et al., 2002). 

 

Geralmente, o processo de treinamento resulta em efeitos concomitantes como mudanças 

nas temperaturas de transformação, na histerese e na deformação residual (HUMBEECK 

& STALMANS, 1998). O princípio por trás de todos os métodos de treinamento envolve 

a formação de campos internos de tensão que induzem a formação das mesmas variantes 

de martensita que foram geradas durante o treinamento. Essas tensões podem ser criadas 

por mecanismos tais como: deslocações introduzidas durante o treinamento; estabilização 

de martensita induzida por tensão; martensita retida; pontos de defeitos microestruturais, 

ou por precipitados coerentes. Tais tensões internas determinam a estabilidade e a 

eficiência do treinamento (BENAFAN et al., 2012).  

 

Um treinamento ideal é aquele que resulta em um ótimo comportamento de memória de 

forma, combinado com uma máxima reprodutibilidade e estabilidade e uma mudança 
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mínima na forma austenítica, bem como nas temperaturas de transformação 

(HUMBEECK & STALMANS, 1998).  

 

 

3.6 Efeitos do treinamento por ciclagem pseudoelástica 

 

O comportamento mecânico típico de uma ciclagem pseudoelástica é mostrado na figura 

3.19 (a) e (b), no primeiro e no enésimo ciclo, respectivamente. 

 

 
Figura 3.19: Comportamento pseudoelástico esquemático de um fio Ni-Ti.  

(a) Primeiro ciclo; (b) Enésimo ciclo.  

 

Na figura, observa-se a variação de σM e de σR, que é a tensão crítica de transformação 

reversa. Ed é a densidade de energia por unidade de volume que é dissipada durante o 

ciclo, enquanto Er é a densidade de energia por unidade de volume que é recuperada e 

ainda se encontra disponível após o descarregamento (MIYAZAKI et al., 1986; 

TOBUSHI et al., 1993). A quantidade de energia dissipada, durante um ciclo de 

carregamento e descarregamento, pode ser calculada por meio da área dentro da curva de 

histerese pela equação 3.2 (NASSER & GUO, 2006; ZURBITU et al., 2010). 

 

Ed = ʃ σdԑ                                                          (3.2) 
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O trabalho total realizado é dado por Ed + Er (MIYAZAKI et al., 1986), mas tanto a Ed 

quanto a Er dependem da tensão de transformação e da deformação aplicada (TOBUSHI 

et al., 1998). ԑr acumulada é a deformação residual total (remanescente no material) 

quando a amostra retorna ao estado de tensão zero (TANG & SANDSTRÖM, 1993; 

DESROCHES et al., 2004). Por outro lado, ԑr por ciclo é a deformação residual gerada 

apenas naquele ciclo específico. 

 

Miyazaki et al. (1986) foram os primeiros a introduzirem na literatura um estudo 

sistemático sobre o comportamento funcional de uma liga Ni-Ti submetida à ciclagem 

pseudoelástica. Eles mostraram que durante a ciclagem, as tensões associadas aos 

patamares de transformação direta e inversa diminuem, assim como acontece com o laço 

de histerese das curvas de tensão-deformação. Além disso, tais autores verificaram que o 

patamar de carregamento tende a se inclinar positivamente durante a ciclagem e que a 

deformação residual acumulada aumenta gradualmente com o aumento do número de 

ciclos. Embora as mudanças no comportamento pseudoelástico da liga Ni-Ti sejam 

rápidas nos primeiros ciclos, após certo número de ciclos elas são dificilmente notadas. 

Esses fenômenos são discutidos com base em processos microestruturais, estando 

diretamente associados à formação de deslocações. 

 

Atualmente já está bem estabelecido na literatura que as propriedades funcionais de uma 

liga Ni-Ti, quando submetida ao treinamento por ciclagem pseudoelástica, são 

diretamente afetadas pela taxa de deformação (TOBUSHI et al., 1998; DAYANANDA 

et al., 2008; ZURBITU et al., 2010; McCORMICK et al., 1993; SHAW & KYRIAKIES, 

1995; LIN et al., 1996), temperatura de deformação (TANG & SANDSTROM, 1993; 

TOBUSHI et al., 1993; PIECZYSKA et al., 2005; OLBRICHT et al., 2008) e condições 

de ciclagem, como o tipo de carregamento e a tensão e deformação máximas aplicadas 

(DESROCHES et al., 2004; SCHLUN et al., 2011; WANG et al., 2010; TAKEDA et al., 

2012; BECHLE et al., 2014). Compreender a influência desses parâmetros no 

comportamento superelástico das LMF é de significativa importância para usos práticos, 

uma vez que são a base para a avaliação das respostas dos dispositivos de Ni-Ti em 

serviço.  
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Material 

 

O material estudado no presente trabalho foi uma liga Ni-Ti superelástica, na forma de 

fio com 1 mm de diâmetro, fornecida pela empresa Nitinol Devices and Components, 

Fremont, CA, EUA. O material como recebido já se encontrava na forma tratada e com 

as propriedades desejadas. 

 

 

4.2 Caracterização do material 

 

A caracterização do fio Ni-Ti teve como objetivo conhecer as propriedades mecânicas, as 

temperaturas de transformação, a composição química elementar semi-quantitativa e as 

fases presentes no material à temperatura ambiente, uma vez que tais propriedades são 

fatores determinantes no sucesso da aplicação da liga. Análises de espectroscopia por 

energia de raios X (EDS), DSC, difratometria de raios X (DRX) e ensaios de tração e 

flexão em três pontos foram realizados para tal caracterização. 

 

 

4.2.1 Espectroscopia por energia de raios X 

 

A espectroscopia por energia de raios X foi utilizada com o intuito de se constatar a 

composição química elementar do fio Ni-Ti como recebido. Para essa análise foi usado 

um microscópio eletrônico de varredura (MEV) (Inspect S50, Inspect, FEI, República 

Tcheca) com um espectrômetro de raios X (EDS-EDAX, Genesis, EUA) acoplado. Foram 

analisadas dez regiões, escolhidas aleatoriamente ao longo do fio, usando-se uma 

ampliação de 1000x, e a média aritmética das composições químicas foi então calculada. 

 

 

4.2.2 Calorimetria exploratória diferencial  
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Análises de DSC foram realizadas para se averiguar as temperaturas de transformação de 

fase (martensítica e reversa) do fio de Ni-Ti. Para este experimento foram cortados 

pequenos pedaços do fio (aprox. 2mm), com alicate apropriado e massa variando entre 

15mg e 25mg. Os fragmentos, após pesados, foram colocados em um cadinho de alumínio 

sem tampa e um cadinho de alumínio vazio foi usado como referência. As análises, 

realizadas em triplicata, foram conduzidas em atmosfera de nitrogênio, com uma taxa de 

resfriamento e aquecimento de 10°C/min, de acordo com a norma ASTM F 2004-05, 

utilizando-se um calorímetro do tipo “Fluxo de Calor” (DSC 60, Shimadzu, Kyoto, 

Japão). As amostras foram aquecidas de -100°C a 100°C, com tempo de espera de 1 

minuto, para se estabelecer o equilíbrio térmico, e então resfriadas a -100°C. O software 

TA 60, utilizado para a aquisição dos dados, também foi usado na determinação das 

temperaturas de transformação, pelo método do intercepto das tangentes. 

 

 

4.2.3 Difratometria de raios X 

 

Para a execução da análise de DRX, foram cortados 6 pedaços do fio, com 15mm cada, 

os quais foram colados lado a lado em uma fita adesiva, de forma a se criar uma área de 

6 x 15mm para a incidência dos raios X. As análises, conduzidas à temperatura ambiente, 

foram realizadas em um difratômetro de raios X Philips PANanalytical PW1710 

(PANanalytical, Almelo, Holanda), com radiação Cu-Kα (λ Kα médio = 1,54184Å e λ 

Kα1 = 1,54056Å) e cristal monocromador de grafita, nas seguintes condições: ângulo de 

varredura entre 20 e 90°2θ, passo de 0,02°2θ e tempo de passo de 2,5 segundos. Os picos 

de difração foram indexados de acordo com padrões obtidos na base Inorganic Crystal 

Structure Database (ICSD) através do Portal da Capes. 

 

A partir dos difratogramas das amostras cicladas a diferentes temperaturas, foi aplicado 

o refinamento utilizando-se o Método de Rietveld, por meio do software MAUD. Os 

parâmetros de confiabilidade foram ajustados a fim de se ter uma melhor exatidão dos 

resultados de refinamento: χ2 < 2%; Rwp < 8% e a linha de base a mais regular possível 

(LUTTEROTTI, 2013). 
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4.2.4 Ensaio de tração 

 

Ensaios de tração até a ruptura foram efetuados com o objetivo de se verificar 

principalmente, as tensões de transformação martensítica inicial (σMi) e final (σMf), o 

limite de resistência à tração (LRT) e a deformação de engenharia (ԑe) do fio. Os ensaios, 

feitos em triplicata, foram realizados em uma máquina universal de ensaios (Instron 5582, 

Instron, Chicago, EUA), à temperatura ambiente (~25°C), com uma taxa de deformação 

de 1x10-3s-1 e com o uso do extensômetro. O software Bluehill 2 foi utilizado na aquisição 

dos dados. Os corpos de prova ensaiados tinham comprimento total de 150mm e 

comprimento útil de 90mm. 

 

 

4.3 Treinamento por ciclagem pseudoelástica 

 

Para a realização da ciclagem pseudoelástica foi utilizada uma máquina universal de 

ensaios (Instron 5582, Instron, Chicago, EUA) com uma câmara de aquecimento acoplada 

(Instron 3119-009, Instron, Chicago, EUA). As ciclagens foram feitas sem o uso do 

extensômetro. Assim como nos ensaios de tração, utilizou-se corpos de prova com 

comprimento total de 150mm e comprimento útil de 90mm. 

 

Para efeito de melhor clareza e entendimento, o estudo da ciclagem pseudoelástica foi 

dividido em três: análise da influência do número de ciclos, análise da influência da 

temperatura e análise da influência da taxa de deformação. As propriedades funcionais e 

mecânicas das amostras foram avaliadas em cada uma dessas condições. 

 

 

4.3.1 Análise da influência do número de ciclos 

 

A ciclagem pseudoelástica para a análise da influência do número de ciclos consistiu na 

deformação da liga em até 6% (TM incompleta), durante o carregamento, seguido de 

descarregamento até 0MPa. Essa deformação foi escolhida de forma a se garantir que 

houvesse apenas formação de MIT e movimento de variantes de martensita, sem que a 
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etapa de deformação elástica da martensita fosse atingida (MIYAZAKI et al., 1981). A 

ciclagem foi realizada a 25°C em temperatura controlada na câmara de aquecimento, a 

uma taxa de deformação de 1x10-3s-1 e com um número máximo de 50 ciclos. Ressalta-

se que a taxa de 1x10-3s-1 foi escolhida com o intuito de se evitar mudanças significativas 

de temperatura na liga durante os testes (WANG et al., 2010). 

 

Para a análise da influência do número de ciclos no comportamento pseudoelástico da 

liga Ni-Ti, vários parâmetros funcionais extraídos das curvas de tensão x deformação 

foram mensurados, tais como: energia dissipada, deformação residual após o 

descarregamento, módulo de elasticidade aparente da fase austenítica (E), tensão crítica 

de transformação martensítica e tensão na deformação máxima (6%). O objetivo principal 

foi determinar o número de ciclos a partir do qual não houvesse mudanças significativas 

nas propriedades acima mencionadas e, assim, fixar esse número de ciclos nas análises 

posteriores (influência da temperatura e taxa de deformação). Além disso, os efeitos do 

número de ciclos nas temperaturas de transformação, na estabilidade das fases presentes 

e na flexibilidade da liga também foram avaliados. 

 

 

4.3.2 Análise da influência da temperatura 

 

Para a análise da influência da temperatura, carregamentos em até 6% de deformação 

seguido de descarregamento total foram feitos em temperaturas controladas de 25, 40, 55, 

70, 85 e 100°C. Antes da realização dos ensaios, o corpo de prova era mantido na 

temperatura do teste por 5 minutos para garantia do equilíbrio térmico e da estabilidade 

dimensional. Um total de 20 ciclos pseudoelásticos foram realizados em cada 

temperatura, utilizando-se uma taxa de deformação de 1x10-3s-1. 

 

 

4.3.3 Análise da influência da taxa de deformação 
 

Para o estudo da influência da taxa de deformação foram realizados 20 ciclos 

pseudoelásticos, com carregamento em até 6% de deformação seguido de 
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descarregamento, à temperatura de 25°C. As taxas de deformação avaliadas foram:    

1x10-4, 1x10-3, 1x10-2 e 5x10-2s-1. 

 

 

4.4 Análise das propriedades funcionais 

 

Um dos objetivos da ciclagem por carga e descarga foi verificar a influência do número 

de ciclos, da temperatura e da taxa de deformação (𝜀𝜀̇) nas propriedades funcionais da liga, 

tais como: tensões de patamar superior (TPS) e inferior (TPI); tensão crítica de indução 

de martensita, tensão na deformação máxima; deformação residual e energia dissipada. 

Uma representação esquemática de como essas variáveis foram mensuradas é ilustrada 

na figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1: Representação esquemática de um ciclo pseudoelástico mostrando como a 

energia dissipada (Ed), a tensão na deformação máxima (σ6%), a tensão crítica de 

indução de martensita (σM), a deformação residual acumulada (ԑr acum.), e as tensões de 

patamar superior (TPS) e inferior (TPI) foram mensuradas. 

 

As TPS e TPI foram obtidas em uma deformação de 3,0% no carregamento e 2,5% no 

descarregamento, respectivamente, de acordo com a norma ASTM F 2516–07. Já a tensão 
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na deformação máxima (σ6%) foi obtida pelo valor da tensão medido ao final dos 6% de 

deformação. A deformação residual, por sua vez, foi mensurada pelo valor da deformação 

remanescente, após o completo descarregamento, em cada ciclo e acumulada. A equação 

3.2, mencionada na seção 3.6, foi utilizada no cálculo da energia dissipada. A medição 

da tensão crítica de indução de martensita não é tão trivial, devido às constantes mudanças 

na forma do laço de histerese com a ciclagem. Por isso, para o propósito deste trabalho, 

σM foi avaliada como sendo o ponto de interseção da curva de histerese com uma reta 

paralela ao módulo de elasticidade aparente de cada curva deslocada em 0,2% de 

deformação (GALL et al., 2005; LIN et al., 2009). A fim de se evitar erros de 

manipulação, todos os dados foram obtidos e calculados diretamente pelo programa 

Bluehill 2. 

 

 

4.5 Análise das propriedades mecânicas 

 

A influência dos treinamentos, realizados em diferentes números de ciclos, temperaturas 

e taxas de deformação, na resistência à tração e flexibilidade do material foi averiguada 

por meio de ensaios de tração até a ruptura e flexão. Então, ao contrário das propriedades 

funcionais, cujos comportamentos foram avaliados durante as ciclagens, as propriedades 

mecânicas foram analisadas após as ciclagens, ou seja, nas amostras já “treinadas”. 

 

 

4.5.1 Ensaio de tração 

 

Os parâmetros utilizados na execução dos ensaios de tração nas amostras treinadas foram 

os mesmos descritos no item 4.2.4.  

 

 

4.5.2 Ensaio de flexão em três pontos 

 

Ensaios de flexão em três pontos foram feitos em triplicata utilizando-se uma máquina de 

dobramento (Analógica AN8032, Belo Horizonte, Brasil) a uma taxa de carregamento de 
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70µm/s. O comprimento total de cada amostra e a distância entre os dois pontos de apoio 

foram de 40mm e 26mm, respectivamente. O deslocamento vertical máximo escolhido 

foi de 5mm, de forma a atingir uma deformação máxima (Ԑmáx) de aproximadamente 4,5% 

no fio, calculada pela equação 4.1. Nessa equação, w é o diâmetro do fio, d é o 

deslocamento vertical máximo e L é a distância entre os apoios. 

 

Ԑmáx = 
6𝑤𝑤𝑤𝑤
𝐿𝐿2

                                                           (4.1) 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Caracterização do material como recebido 

 

5.1.1 Composição química elementar semi-quantitativa 

 

Pela análise de EDS, a composição química média do fio foi de 51,4 at.% de níquel e 48,6 

at.% de titânio, como pode ser verificado na tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1: Composição química do fio obtida por EDS 

Região 
analisada 

Elementos 
Ni (at.%) Ti (at.%) 

1 51,7 48,3 
2 51,7 48,3 
3 51,2 48,8 
4 51,5 48,5 
5 51,9 48,1 
6 51,8 48,2 
7 51,2 48,8 
8 50,2 49,8 
9 51,4 48,6 
10 51,0 49,0 

Média ± dp 51,4±0,5 48,6±0,5 
 

O teor de níquel relativamente alto, isto é, maior do que 50,5 at.%, sugere a presença de 

precipitados na amostra, apesar de uma análise preliminar de MEV não ter mostrado 

nenhum precipitado na superfície do fio. 

 

 

5.1.2 Temperaturas de transformação 

 

As temperaturas de TM e TR, determinadas pela análise de DSC são mostradas na tabela 

5.2. Observa-se que o material é austenítico à temperatura ambiente (Af < Tamb), 

comprovando a superelasticidade do fio. 
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Tabela 5.2: Temperaturas de transformação do fio Ni-Ti 

Amostra Ms (°C) Mf (°C) Af (°C) 
1 -4,6 -22,0 -2,0 
2 -4,1 -21,4 -2,4 
3 -2,9 -23,0 -2,6 

Média ± dp -3,9±0,9 -22,1±0,8 -2,3±0,3 
 

A figura 5.1 mostra uma curva representativa de uma das análises de DSC, na qual pode-

se observar os picos de TR (endotérmicos) e TM (exotérmico). 

 

 

Figura 5.1: Curva de DSC do fio Ni-Ti como recebido 

 

Pela curva de DSC mostrada na figura 5.1, observa-se que a TM ocorre em apenas uma 

etapa, o que significa que a austenita se transformou diretamente em martensita. Porém, 

nota-se que a TR ocorre em duas etapas. 

 

A ocorrência de transformação em duas etapas durante o aquecimento pode estar atrelada 

à transformação não homogênea de martensita para austenita, decorrente de 

heterogeneidade na microestrutura da amostra. A causa dessa heterogeneidade 

geralmente está relacionada ao processamento termomecânico pelo qual a amostra 

passou. 

 

Af 

Ms 
Mf 
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Alguns autores associam a presença de picos duplos no aquecimento à uma baixa 

temperatura de recozimento. Huang e Liu (2001) verificaram a ocorrência da TR em dois 

estágios em uma liga Ti-50,85at.%Ni superelástica quando a mesma foi recozida em 

temperaturas abaixo de 823K, sendo a separação desses picos, ainda mais evidente em 

temperaturas menores do que 673K. Segundo eles, nessas temperaturas, em geral os picos 

de TR (de martensita em fase R e de fase R em austenita) não se sobrepõem. Do mesmo 

modo, Lach et al. (2002) também afirmam que a TR em dois estágios está associada à 

baixa temperatura de recozimento. 

 

De modo análogo, Shahmir et al. (2011) constataram a presença de picos duplos na curva 

de DSC durante o aquecimento. As ligas Ni-Ti que apresentaram esse comportamento 

tinham composição química nominal de Ti-50,5%at.Ni e foram recozidas a 400°C por 30 

ou 60 minutos após 15% de trabalho a frio, ou foram envelhecidas a 400°C também por 

30 ou 60 minutos. Assim como eles, Saigal e Fonte (2011) também notaram tal 

comportamento durante a TR em uma liga Ni-Ti envelhecida a 450°C. Esses autores 

denominaram de Rs’ e Rf’, respectivamente, as temperaturas de transformação inicial e 

final da fase R durante o aquecimento. 

 

Ressalta-se que o alto teor de níquel determinado na análise de EDS, sugere a presença 

de precipitados Ti3Ni4 na amostra. Tais precipitados favorecerem a formação de fase R 

(OTSUKA & REN, 2005), o que sustenta a hipótese de que uma baixa temperatura de 

recozimento foi a causa do pico duplo no aquecimento. 

 

 

5.1.3 Identificação das fases 

 

O difratograma obtido na análise de DRX do fio Ni-Ti como recebido é mostrado na 

figura 5.2. Observa-se a presença apenas da fase austenítica B2, o que está de acordo com 

o comportamento superelástico à temperatura ambiente esperado para este fio, o qual 

também foi confirmado na análise de DSC. Os picos foram indexados pelos planos 

cristalinos mais intensos da fase β. 
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Figura 5.2: Difratograma do fio Ni-Ti como recebido 

 

 

5.1.4 Propriedades mecânicas 

 

A figura 5.3 mostra a média das três curvas de tensão x deformação do fio Ni-Ti obtidas 

nos ensaios de tração (linha contínua) e o erro associado a ela (linhas pontilhadas). 

 

 

Figura 5.3: Curva de tensão x deformação média do fio Ni-Ti como recebido 

1 2 3 4 
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Nota-se, através de regiões bem definidas, a deformação elástica da austenita (1), o 

patamar de TM (2) e as deformações elástica (3) e plástica (4) da martensita, 

caracterizando um comportamento superelástico à temperatura ambiente. 

 

Na tabela 5.3 podem ser vistos os valores de σMi, σMf, LRT e ԑe do fio, extraídos dos 

ensaios de tração. 

 

Tabela 5.3: Parâmetros obtidos no ensaio de tração até a ruptura do fio Ni-Ti 

Ensaio σMi (MPa) σMf (MPa) LRT (MPa) E (GPa) ԑe (%) 
1 557,1 551,3 1187,7 62,0 14,5 
2 552,1 542,5 1184,4 64,0 13,8 
3 515,2 512,5 1185,0 57,8 13,8 

Média ± dp 541,5±22,9 535,4±20,3 1185,7±1,8 61,3±3,2 14,0±0,4 
 

 

5.2 Treinamento por ciclagem pseudoelástica 

 

5.2.1 Influência do número de ciclos nas propriedades funcionais e mecânicas 

 

As figuras 5.4 (a) e (b) mostram o comportamento das curvas de carga e descarga do fio 

Ni-Ti submetido a 50 ciclos. 

 

Pelas figuras nota-se que na medida em que se aumenta o número de ciclos, o final do 

patamar de TM torna-se mais inclinado. Segundo Chan et al. (2012), uma possível 

explicação para esse comportamento é que a transformação das variantes de martensita 

que já foram “treinadas” em ciclos anteriores é feita em menores tensões, porém novas 

variantes com um menor histórico de transformação e menor “memória” são 

transformadas em seguida, em tensões maiores. Por outro lado, Lim e McDowell (1994) 

afirmam que tal comportamento é devido ao encruamento sofrido pela liga. Miyazaki et 

al. (1986) justificam esse efeito como sendo decorrente do tratamento termomecânico de 

trabalho a frio seguido de recozimento, pelo qual a liga passou. 
 

Percebe-se também que as tensões associadas aos platôs de TM e TR diminuem com o 

aumento do número de ciclos, sendo essa redução mais acentuada na transformação direta 
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(carregamento). Eucken e Duerig (1989) verificaram esse mesmo comportamento ao 

realizarem ciclagem pseudoelástica com 4% de deformação em um fio Ni-Ti. 

 

 

 

Figura 5.4: Influência do número de ciclos no comportamento pseudoelástico do fio  

Ni-Ti. (a) No decorrer da ciclagem (50 ciclos); (b) Nos ciclos pré-definidos. 

 

Olbricht et al. (2008) executaram 120 ciclos pseudoelásticos à 28°C em um fio Ni-Ti e 

também observaram o comportamento reportado anteriormente. No entanto, tais autores 

verificaram patamares de transformação completamente retos, diferentemente dos 

(a) 

(b) 
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observados neste trabalho. Como verificado nas figuras 5.4 (a) e (b), as curvas de 

ciclagem pseudoelástica apresentam picos de variações de tensão no platô (aspecto 

serrilhado), mais perceptível durante o carregamento, sendo causados possivelmente pela 

nucleação heterogênea de MIT devido à anisotropia do material (MIYAZAKI et al., 1981; 

PARATIDIS et al., 2008). De acordo com Gadaj et al. (2002), quando a deformação 

ocorre em temperaturas acima de Af e abaixo de Md, a distribuição de temperatura na 

superfície da amostra é não-homogênea, o que significa que a TM também ocorre de 

forma não-homogênea nessa faixa de temperaturas. Nota-se que os picos em questão são 

suavizados nos ciclos subsequentes, uma vez que a fase martensítica formada nos ciclos 

anteriores pode ainda estar presente após o descarregamento (martensita residual) e, nesse 

caso, muitas variantes de martensita são apenas propagadas, e não nucleadas (EUCKEN 

& DUERIG, 1989; TAKEDA et al., 2012). Nesse caso, presume-se que Olbricht et al. 

(2008) utilizaram uma taxa de deformação menor do que a usada no presente trabalho, o 

que justificaria essa diferença no comportamento dos platôs. 

 

O fato de o patamar, durante o carregamento, diminuir muito mais significativamente 

com o aumento do número de ciclos do que o patamar durante o descarregamento (figuras 

5.4 (a) e (b)), resulta em uma redução da histerese mecânica na medida em que o número 

de ciclos aumenta (OLBRICHT et al., 2008). A razão disso é que quanto maior o número 

de ciclos, maior será a quantidade de deslocações acumulada na fase austenítica. Com a 

introdução de deslocações, cria-se um caminho de orientação preferencial da martensita, 

o que diminui a tensão de transformação direta no carregamento. 

 

Em outros termos, a histerese é reduzida porque na medida em que a martensita é 

“treinada”, a criação/rearranjo de defeitos e o atrito gerado pelo movimento dos contornos 

de variantes são menores e, como consequência, a dissipação de energia durante a TM e 

TR diminui (WAYMAN & DUERIG, 1990; MA et al., 2010), como mostra a figura 5.5. 

Porém, como a ciclagem é feita à deformação constante, tal redução ocorre até que se 

atinja uma configuração estável (saturação) (LIM & McDOWELL, 1994). Essa saturação 

indica que um equilíbrio dinâmico na geração e aniquilação de defeitos foi alcançado 

(BENAFAN et al., 2014) e partir daí a ciclagem mecânica se torna insensível a variações, 
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ou seja, um estado estável de características pseudoelásticas existe (MIYAZAKI et al., 

1986). 

 

 
Figura 5.5: Relação entre energia dissipada e número de ciclos. 

 

Ressalta-se, entretanto, que a energia dissipada, assim como a tensão crítica de indução 

de martensita, depende da temperatura de recozimento da liga (NASSER & GUO, 2006). 

Além disso, a dissipação de energia está relacionada à morfologia da martensita. Placas 

largas de martensita resultam em uma maior dissipação do que placas longas e finas, 

devido à perda de energia elástica armazenada quando as placas se alargam. A largura 

das placas pode estar limitada às características microestruturais que resistem ao seu 

crescimento, tais como: precipitados, contornos de grão e possivelmente, pontos de 

defeitos e martensita retida gerados durante a ciclagem, o que causa um refinamento no 

tamanho das placas de martensita e uma redução na dissipação de energia durante a 

ciclagem (MA et al., 2010). 

 

Pela figura 5.5, constata-se que a Ed decresce rapidamente nos primeiros 20 ciclos, mas 

de forma mais paulatina nos ciclos posteriores, resultado condizente com o observado por 

Olbricht et al. (2008), Pieczyska et al. (2005) e Strnadel et al. (1995a,b). Dayananda e 

Rao (2008) também obtiveram uma curva com comportamento semelhante ao realizarem 
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ciclagem pseudoelástica a 6% de deformação, porém uma estabilização no 

comportamento foi observada somente após 80 ciclos. 

 

A figura 5.6 mostra como o número de ciclos afeta diretamente a deformação residual. 

No decorrer da ciclagem, ԑr é gradualmente acumulada (figura 5.6 (a)), o que está 

associado à introdução de defeitos na rede cristalina do material, como por exemplo, as 

deslocações (NASSER & GUO, 2006; MIYAZAKI et al., 1986). 

 

As deslocações durante a ciclagem são geradas pelo movimento de interfaces entre 

austenita e martensita, durante a TM e a TR, estando diretamente relacionadas à 

incompatibilidade cristalográfica entre essas duas fases (STRNADEL et al., 1995b; 

SEDMÁK et al., 2015). Tais deslocações podem tanto estabilizar a MIT por meio dos 

campos de tensão gerados, fazendo com que a martensita não retorne à austenita mediante 

aquecimento, quanto contribuir para a acumulação de deformação irreversível 

(SAIKRYSHNA et al., 2006; YAWNY et al., 2008). Nesse último caso, elas agem como 

barreiras, impedindo o retorno total da deformação após o descarregamento, o que resulta 

em uma deformação remanescente no material. 

 

Porém, parece ainda não haver um consenso na literatura sobre qual é o principal 

mecanismo responsável pelo aumento da ԑr acumulada durante a ciclagem pseudoelástica. 

De acordo com Strnadel et al. (1995a), como a TM acontece simultaneamente com a 

deformação plástica da fase austenítica, alguma deformação plástica sempre permanece 

após o material ser descarregado, sendo esse o principal mecanismo responsável pelo 

aumento da ԑr, segundo eles. Por outro lado, Lim e McDowell (1994) afirmam que a 

deformação plástica que ocorre na fase austenítica tem que ser distinguida da deformação 

residual, a qual é predominantemente associada à martensita retida. 

 

Para Saikryshna et al. (2006), Brinson et al. (2004) e Eggeler et al. (2004), a acumulação 

da ԑr no decorrer da ciclagem ocorre tanto pelo aumento da deformação irreversível, 

quanto pela presença de martensita retida. Miyazaki et al. (1986) acreditam que uma parte 

da ԑr é atribuída à martensita retida, mas que a maior parte dessa deformação é 

provavelmente causada por escorregamento. 

 



59 
 

 

 

Figura 5.6: Relação entre deformação residual e número de ciclos. (a) Deformação 

residual acumulada; (b) Deformação residual por ciclo. 

 

Por outro lado, Tahara et al. (2009) provaram que a martensita retida é a responsável pela 

maior fração da ԑr acumulada durante o processo de ciclagem, embora eles tenham 

verificado que após o aquecimento da amostra a 500K, essa deformação residual 

desapareceu, juntamente com a martensita retida. Tais autores mostraram, através de 

microscopia eletrônica de transmissão (MET) e DRX in situ, que algumas variantes de 

martensita induzida tornam-se “aprisionadas” após alguns ciclos pseudoelásticos e não 

(a) 

(b) 
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conseguem se transformar de volta em austenita após o completo descarregamento. 

Frotscher et al. (2011) também observaram por MET, a presença de martensita residual 

após a realização de ciclagem pseudoelástica, segundo eles, estabilizada por campos de 

tensão causados por deslocações. Para Gall e Maier (2002), o mecanismo de deformação 

residual está diretamente relacionado ao tamanho dos precipitados presentes na liga. De 

acordo com eles, embora pequenos precipitados dificultem o movimento de deslocações, 

as variantes de martensita podem ficar presas nesses precipitados, causando a acumulação 

da ԑr. Por outro lado, materiais com precipitados grandes não promovem a retenção de 

martensita, mas permitem uma maior deformação plástica, sendo esse o mecanismo 

dominante nesse caso. 

 

No entanto, a quantidade de ԑr depende principalmente da temperatura de recozimento, 

do tamanho dos precipitados presentes, do teor de níquel na liga, da temperatura de 

treinamento e dos parâmetros da ciclagem térmica e/ou mecânica pela qual o material 

passou (NASSER & GUO, 2006; McCORMICK et al., 1993; MIYAZAKI et al., 1986; 

GALL & MAIER, 2002; STRNADEL et al., 1995a,b). A taxa com que a ԑr acumulada 

aumenta (e a σM diminui), entretanto, depende não só da tensão crítica de escorregamento, 

mas também da capacidade de endurecimento da liga. Uma maior tensão crítica de 

escorregamento (causada por um maior teor de níquel, por exemplo) e um maior 

endurecimento devido ao aumento da densidade de deslocações (promovido por maiores 

deformações e/ou maiores tensões aplicadas), em geral, reduzem a taxa de aumento da 

deformação residual acumulada com o aumento do número de ciclos, fazendo com que a 

estabilização ocorra mais rapidamente (STRNADEL et al., 1995a). 

 

A figura 5.6 (a) mostra que, assim como ocorre com a Ed, a ԑr se acumula ligeiramente 

nos primeiros 20 ciclos até se manter praticamente constante. O mesmo comportamento 

foi observado por Gall e Maier (2002). De acordo com Dayananda e Rao (2008), a 

estabilização da ԑr e da Ed é baseada no mesmo mecanismo e ocorre no mesmo número 

de ciclos. Embora a deformação residual acumulada aumente no decorrer do treinamento 

(figura 5.6 (a)), a deformação residual por ciclo diminui, como mostra a figura 5.6 (b). 

Nota-se que essa redução também é consideravelmente maior nos primeiros ciclos. 

Segundo Strnadel et al. (1995a), como o endurecimento, causado na liga pelo aumento 
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da densidade de deslocações, cresce com o número de ciclos, a tensão crítica para que 

ocorra o escorregamento aumenta e, portanto, a deformação residual por ciclo diminui 

com a ciclagem. Isso explica o porquê a estabilização ocorre. 

 

Benafan et al. (2014), ao realizarem um treinamento por ciclagem térmica estando a 

martensita estabilizada sob deformação, em uma liga 50,1at.%Ti-49,9at.%Ni 

superelástica, também constataram que com o aumento do número de ciclos térmicos, as 

amostras mostraram uma redução na ԑr por ciclo. Eles observaram que a ԑr foi maior nos 

dez primeiros ciclos, e que a liga estudada pareceu alcançar um comportamento “quase 

saturado” depois de 10-15 ciclos térmicos. De modo análogo, Wang et al. (2001) 

realizaram um treinamento por super deformação em uma liga Ti-50,6at.%Ni recozida a 

diferentes temperaturas e concluíram que, de um modo geral, um treinamento ótimo foi 

alcançado com aproximadamente 20 ciclos térmicos. Tobushi et al. (1998), fizeram 

ciclagem pseudoelástica em uma liga Ni-Ti a 8% de deformação e concluíram que a 

variação nas propriedades funcionais é grande até o quinto ciclo e muito pequena após o 

décimo. Por isso, eles afirmam que se LMF forem usadas em aplicações práticas, após a 

realização de um treinamento mecânico de 10-20 ciclos, propriedades de deformação 

cíclica constantes serão obtidas. 

 

As figuras 5.7 (a) e (b) mostram a variação da tensão de indução de martensita e da tensão 

na deformação máxima, respectivamente, com o número de ciclos pseudoelásticos. 

 

Observa-se na figura 5.7 (a) que durante os 20 primeiros ciclos a σM ocorreu entre 510 e 

330MPa, aproximadamente. A partir daí, a σM diminuiu gradualmente até atingir cerca de 

300MPa. Dependendo da temperatura de teste e do material, a σM marca o início de vários 

processos inelásticos tais como: transformação martensítica induzida por tensão, 

reorientação de martensita e movimento de deslocações (plasticidade) (GALL et al., 

2005). Segundo Desroches et al. (2004), o efeito de redução da σM na medida em que se 

aumenta o número de ciclos pseudoelásticos é referido como fadiga, nesse contexto, uma 

vez que se trata da “degradação” de uma propriedade. Considera-se que esse feito está 

associado à introdução de pequenos níveis de escorregamento localizado, os quais 
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assistem à formação de MIT e resulta em menores níveis de σM (MIYAZAKI et al., 1986; 

TOBUSHI et al., 1993). 

 

 

 

Figura 5.7: (a) Relação entre tensão crítica para indução de martensita e número de 

ciclos; (b) Variação da tensão na deformação máxima (6%) com o número de ciclos. 

 

Uma vez que a martensita possui uma estrutura cisalhada com pequena mudança de 

volume, ela pode causar alguma deformação não homogênea na matriz B2. Essa 

(a) 

(b) 
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deformação não homogênea gera um estado de tensão interna na fase austenítica e para 

acomodar essa tensão, deslocações são criadas nas interfaces entre martensita e austenita. 

Tais deslocações certamente dão início a uma distribuição espacial de tensões residuais 

após o descarregamento. As tensões residuais, por sua vez, assistem às TM subsequentes. 

Logo, a σM do presente ciclo será menor do que a do ciclo anterior (LIM & McDOWELL, 

1994; BRINSON et al., 2004). Em outras palavras, na medida em que se aumenta o 

número de ciclos, cria-se tensões internas, causadas por escorregamentos no ciclo 

antecedente. Tais tensões provavelmente agem em conjunto com a tensão aplicada no 

processo de formação de nova martensita; assim σM, expressa em termos da tensão 

aplicada, diminui quando o número de ciclos aumenta (MIYAZAKI et al., 1986; TANG 

& SANDSTROM, 1993; STRNADEL et al., 1995a). 

 

Zurbitu et al. (2010) mediram σM a 3% de deformação no carregamento, durante ciclagem 

mecânica com taxa de 0,1s-1 e deformações máximas de 4, 6 e 9%, e também obtiveram 

curvas parecidas com a da figura 5.7 (a). Eles observaram que a redução da σM com o 

aumento do número de ciclos é maior quanto maior for a deformação máxima aplicada. 

Porém, segundo esses autores, a redução da σM está associada à aparição de pequena 

quantidade de martensita estabilizada originada de escorregamentos localizados, os quais 

são produzidos pelo aumento de densidade de deslocações durante sucessivos 

movimentos das interfaces entre austenita e martensita. Da mesma forma, para Delaflor 

et al. (2009), a causa da redução da σM é que o aumento da densidade de defeitos, 

decorrente do aumento do número de ciclos, promove a estabilização da fase martensítica, 

reduzindo assim a tensão necessária para formá-la. Entretanto, para Frotscher et al. 

(2011), ainda não está claro se as deslocações facilitam a nucleação de novas variantes de 

martensita ou se esse efeito está realmente relacionado à presença de martensita residual. 

 

Zurbitu et al. (2010) verificaram que tanto em altas quanto em baixas taxas de 

deformação, a queda na tensão de indução de martensita foi maior nos primeiros 20 ciclos, 

o que está de acordo com o resultado aqui obtido. Eles afirmam que a saturação existe 

porque após a realização de cada ciclo, torna-se mais difícil aumentar a densidade de 

deslocações e a quantidade de martensita estabilizada, fazendo com que o caminho de 

transformação fique cada vez mais estável. No entanto, de acordo com tais autores, o 
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valor de saturação depende da tensão máxima alcançada no ciclo anterior e da taxa de 

deformação usada na ciclagem. 

 

As tensões internas geradas não só promovem a redução da σM, como também reduzem 

o nível de tensão geral de todo o ciclo superelástico (figura 5.7 (b)) agindo como uma 

tensão aplicada local e, consequentemente, fornecendo força motriz adicional para a 

propagação de variantes de martensita (MA et al., 2010). A figura 5.7 (b) mostra como a 

tensão a 6% de deformação, isto é, no final do carregamento, diminui acentuadamente 

nos primeiros ciclos e depois se mantém praticamente constante com o aumento do 

número de ciclos. Nota-se que nesse caso, a tendência à estabilização ocorre mais 

rapidamente, quando comparado à figura 5.7 (a), tendo uma mudança quase insignificante 

após 20 ciclos. Wang et al. (2010), ao realizarem ciclos de tração pura em uma liga Ni-

Ti, obtiveram uma curva de número de ciclos x tensão máxima, a 5% de deformação, 

parecida com a obtida neste trabalho, com a diferença de que a estabilização ocorreu após 

30 ciclos. 

 

Ao que parece, o módulo de elasticidade aparente da austenita decresce na medida em 

que se aumenta o número de ciclos pseudoelásticos, como mostra a figura 5.8. Essa 

diminuição da rigidez do material no decorrer da ciclagem já foi anteriormente reportada 

na literatura. Delaflor et al. (2009) afirmam que esse comportamento pode estar 

relacionado à reorientação de grão, estabilização de martensita ou ocorrência de 

defeitos/deslocações introduzidos pela ciclagem mecânica. Tobushi et al. (1993) 

certificam que o módulo de elasticidade decresce em proporção à deformação máxima 

aplicada, o que segundo eles, é devido ao aumento da fração de fase martensítica. 

Entretanto, sabe-que que o módulo de elasticidade é uma propriedade intrínseca do 

material, estando atrelado apenas à natureza das ligações químicas presentes no mesmo. 

Desse modo, variações no tratamento térmico e/ou processamento mecânico não são 

capazes de promoverem mudanças significativas na rigidez da liga (SOUZA, 1982). 

Diante disso, a aparente redução do módulo de elasticidade com o número de ciclos, 

verificada neste trabalho pela figura 5.8, pode ser justificada pelo fato de que as ciclagens 

foram feitas sem o uso do extensômetro, o que certamente fez com que os efeitos da 

deformação residual afetassem as medidas dessa propriedade. 
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Figura 5.8: Variação do módulo de elasticidade aparente da austenita com o número de 

ciclos pseudoelásticos. 

 

A figura 5.9 mostra a relação entre os espectros de difração de raios X e o número de 

ciclos pseudoelásticos realizados. Observa-se que mesmo após a realização de 50 ciclos 

não foi possível detectar a presença de martensita nos difratogramas, o que sugere que o 

número de ciclos e/ou a amplitude de deformação utilizados não foram suficientes para 

estabilizar a martensita (DELAFLOR et al., 2009; TAKEDA et al., 2012; TAHARA et 

al., 2009). 

 

Tahara et al. (2009) verificaram por microscopia óptica que a maior parte da martensita 

desaparece após o descarregamento e que alguns traços, considerados bandas de 

escorregamento devido à deformação plástica, ainda se mantiveram mesmo depois da 

completa descarga e posterior aquecimento da liga. Por outro lado, Miyazaki et al. (1986) 

observaram pequenos resquícios de martensita estável no microscópio óptico, após a 

realização de 50 ciclos pseudoelásticos, os quais tornaram-se mais proeminentes após 100 

ciclos. Segundo eles, uma vez que a martensita residual se localiza próxima aos contornos 

de grão, a causa para a estabilidade dessa fase após o descarregamento é provavelmente 

devido aos campos de tensão formados pelo escorregamento na fase martensítica, os quais 
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são introduzidos para satisfazer a condição de compatibilidade da transformação nos 

contornos de grão. 

 

 
Figura 5.9: Comparação entre os difratogramas das amostras de Ni-Ti treinadas em 

diferentes números de ciclos e como recebida. 

 

Verifica-se também pela figura 5.9 que a intensidade dos picos de difração da austenita 

diminui (aumento da largura a meia altura) com o aumento do número de ciclos. Esse fato 

possivelmente está relacionado ao aumento da tensão residual acumulada com a 

deformação cíclica (TAHARA et al., 2009). 

 

A influência da ciclagem nas temperaturas de transformação é mostrada na figura 5.10. 

Alguns autores afirmam que os efeitos microestruturais resultantes da presença de 

precipitados e/ou da introdução de deslocações podem causar mudanças nas temperaturas 

de transformação, uma vez que alteram a barreira de energia para a formação de 

martensita (LIN et al. 2009; LIM & McDOWELL, 1994). Porém, apesar de no presente 

estudo as temperaturas Af e Ms aumentar e diminuir, respectivamente, e Mf inicialmente 

aumentar e depois decrescer (figura 5.9), tais variações dizem respeito a alguns poucos 

graus, o que pode estar relacionado ao erro de medição do método do intercepto das 

tangentes e, por isso, não apresentar um significado expressivo. 
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Figura 5.10: Variação das temperaturas de transformação com o número de ciclos. 

 

Para Pelton (2011), após múltiplos ciclos, as deslocações tornam-se mais emaranhadas, 

mais curtas e mais encurvadas, as quais impedem o movimento das interfaces de 

martensita, requerendo assim uma maior força motriz e, consequentemente, temperaturas 

mais baixas para iniciar a TM. Porém, Eucken e Duerig (1989) encontraram um resultado 

oposto ao daquele autor ao constatarem que a queda na σM se manifestava com um 

aumento na temperatura Ms. Da mesma forma, Lanba e Hamilton (2015) afirmam que o 

aumento nas temperaturas de transformação pode ser um indicativo da estabilização de 

martensita. Tang e Sandstöm (1993), ao realizarem ciclagem térmica em uma amostra de 

Ni-Ti, observaram que para as amostras que passaram por tratamento de solução e 

envelhecimento, as temperaturas Ms e Mf diminuíram com o aumento do número de 

ciclos, enquanto As e Af se mantiveram praticamente constantes, uma vez que, segundo 

eles, a TR não é sensível aos campos de tensão. Porém, para amostras recozidas, todas as 

temperaturas de transformação se mantiveram praticamente estáveis após a ciclagem 

térmica. 

 

A figura 5.11 mostra a comparação entre os resultados dos ensaios de flexão das amostras 

como recebida e cicladas em 10, 20 e 50 ciclos. 
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Figura 5.11: Comparação entre as curvas de flexão das amostras treinadas  

em diferentes números de ciclos e como recebida. 

 

Pela figura é possível notar que com um deslocamento vertical maior do que 2,5mm, a 

partir de onde a deformação corresponderia ao patamar de TM, a força necessária para 

deformar a amostra aumenta com o número de ciclos, apesar de esse aumento não ser tão 

significativo. Esse comportamento, entretanto, não era esperado, uma vez que como 

mostrado previamente, o aumento no número de ciclos culmina na redução da tensão do 

patamar de TM, o que, por consequência, reduziria o limite de resistência do material, 

diminuindo a sua resistência à flexão. Diante disso, um estudo mais aprofundado para um 

melhor entendimento do comportamento mostrado na figura 5.11 precisa ser conduzido.  

 

 

5.2.2 Influência da temperatura nas propriedades funcionais e mecânicas 

 

As figuras 5.12 (a) e (b) mostram os aspectos das curvas de ciclagem pseudoelástica no 

primeiro e no vigésimo ciclo, respectivamente, sob diferentes temperaturas de ensaio. Os 

comportamentos de todos os ciclos durante a ciclagem em cada temperatura são 

mostrados no anexo A. 
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Figura 5.12: Influência da temperatura no comportamento pseudoelástico do fio Ni-Ti.  

a) Primeiro ciclo; b) Vigésimo ciclo. 

 

Pelas figuras é possível observar que o comportamento das curvas é consideravelmente 

afetado pela temperatura. Na figura 5.12 (a) nota-se que a deformação residual aumenta 

substancialmente com o aumento da temperatura de treinamento, o que indica que essa 

temperatura e a temperatura Md da liga estão cada vez mais próximas. O valor de σM em 

temperaturas próximas de Md se torna tão alto, que uma alta densidade de deslocações é 

introduzida na liga, resultando assim em uma significativa ԑr após o completo 

(a) 

(b) 
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descarregamento (MIYAZAKI et al., 1981). A consequência disso é a redução no 

tamanho do patamar de descarregamento com o aumento da temperatura. 

 

Observa-se na figura 5.12 (a) que a inclinação da parte elástica se mantém praticamente 

a mesma, independente da temperatura do ensaio (BECHLE & KYRIAKIDES, 2014), o 

que significa que a rigidez da liga não foi afetada pela temperatura, como já era esperado. 

Entretanto, Mirzaeifar et al. (2014) constataram que para ligas Ni-Ti com memória de 

forma, a inclinação (nesse caso referente à deformação elástica da martensita) diminuiu 

com o aumento da temperatura.  

 

Ainda na figura 5.12 (a) nota-se que não só a σM aumenta com o aumento da temperatura, 

mas também a tensão de transformação reversa, em menor proporção (PIECZYSKA et 

al., 2005; TOBUSHI et al., 1993), comportamento inverso ao verificado na análise da 

influência do número de ciclos na seção 5.2.1. 

 

Pela figura 5.12 (b) percebe-se nitidamente que independentemente da temperatura do 

ensaio, a deformação residual acumulada aumenta e a energia dissipada diminui após a 

realização de 20 ciclos, quando comparado à figura 5.12 (a). Nota-se também que, ao 

final dos 20 ciclos, os segmentos referentes à deformação elástica da austenita e à TM, 

no carregamento, tendem a se sobrepor em maiores temperaturas. O mesmo acontece no 

descarregamento, quando ocorre o descarregamento elástico da martensita e a TR, o que 

significa que essas etapas passam a acontecer simultaneamente. 

 

A relação de Clausius-Clapeyron e a relação entre σM, temperatura de ensaio e número 

de ciclos são ilustradas nas figuras 5.13 (a) e (b), nessa ordem. A figura 5.13 (a) mostra 

claramente que σM depende da temperatura (EGGELER et al., 2004; FROTSCHER et al., 

2011; BECHLE & KYRIAKIDES, 2014). Essa dependência é diretamente proporcional 

e segue a equação de Clausius-Clapeyron (OTSUKA & WAYMAN, 1998). Isso acontece 

porque a fase austenítica torna-se cada vez mais estável em maiores temperaturas, o que 

dificulta a formação de MIT, requerendo assim que uma maior tensão seja aplicada para 

que a martensita seja induzida. 
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Figura 5.13: Influência da temperatura de ciclagem na tensão crítica de indução de 

martensita. (a) Relação de Clausius-Clapeyron observada no primeiro ciclo;  

(b) Variação da tensão crítica de indução de martensita com a temperatura de ciclagem  

e com o número de ciclos. 

 

Na figura 5.13 (b) nota-se que nos primeiros ciclos, temperaturas mais altas resultam em 

uma queda mais acentuada da σM (TANG & SANDSTRÖM, 1993). Isso se dá porque o 

maior valor de σM em maiores temperaturas promove uma maior introdução de 

deslocações no material, e como consequência, maior será o nível de tensões internas no 

(a) 

(b) 
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mesmo. Mais tensões internas assistirão mais facilmente a formação de MIT, requerendo 

uma menor tensão aplicada no ciclo subsequente (como explicado em detalhes na seção 

5.2.1). 

 

Entretanto, a partir de um certo momento, percebe-se dois comportamentos distintos na 

figura 5.13 (b): um em que há um progressivo abaixamento de σM com o aumento do 

número de ciclos (temperaturas de 25, 40 e 55°C), e outro em que inicialmente essa tensão 

diminui, mas posteriormente aumenta (temperaturas de 70, 85 e 100°C), embora esse 

aumento seja quase imperceptível a 70°C. Parece razoável assumir que esse último 

comportamento está associado às mais significativas inclinações nos patamares de 

carregamento durante a ciclagem na medida em que a temperatura de treinamento 

aumenta (ver figura A.1). Olbricht et al. (2008) também realizaram ciclagem 

pseudoelástica em uma liga Ni-Ti em diferentes temperaturas acima de Af e constataram 

um comportamento similar ao observado para as temperaturas de 25, 40 e 55°C mostrado 

neste trabalho. Porém, tais autores não observaram um comportamento de aumento da σM 

após certo número de ciclos em temperaturas maiores, como o observado aqui para as 

temperaturas de 70, 85 e 100°C. 

 

As figuras 5.14 (a) e (b) apresentam a variação da energia dissipada com a temperatura 

de ciclagem e como esse comportamento muda entre o primeiro e o vigésimo ciclos. 

Observa-se que no primeiro ciclo, Ed é maior em maiores temperaturas, devido a maiores 

σM e ԑr (como mostrado na figura 5.12 (a)), o que resulta em um maior laço de histerese. 

Porém, temperaturas mais altas estão sistematicamente associadas com reduções mais 

pronunciadas em Ed. Tal comportamento está correlacionado com o fato de que com o 

aumento da temperatura, a tensão de patamar superior diminui mais significativamente 

do que a tensão de patamar inferior no decorrer da ciclagem (OLBRICHT et al., 2008), 

como observado nas figuras 5.15 (a) e (b). Essa rápida redução faz com que após o 

primeiro ciclo a Ed seja menor na medida em que a temperatura aumenta (figura 5.14 (b)). 

Pieczyska et al. (2005) avaliaram a influência da temperatura na realização de apenas um 

ciclo mecânico em um fio superelástico e também constatam que a Ed é maior em maiores 

temperaturas, porém segundo eles, essa dependência entre Ed e temperatura é pequena, 

sendo muito mais considerável quando se trata da Er. Por outro lado, Tang e Sandström 
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(1993) afirmam que a Ed torna-se menor com o aumento da temperatura do ensaio, 

embora no presente trabalho tal comportamento só tenha sido verificado após o primeiro 

ciclo. 

 

 

 
Figura 5.14: Influência da temperatura na energia dissipada. (a) Variação da energia 

dissipada com o número de ciclos e com a temperatura; (b) Relação entre a energia 

dissipada e a temperatura após o primeiro e o vigésimo ciclos. 

 

(a) 

(b) 
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Nota-se também pela figura 5.14 (a) que quanto maior a temperatura, mais rápido parece 

ocorrer a estabilização da Ed. Isso pode estar relacionado à maior introdução de 

deslocações nessas temperaturas, o que faz com que o nível de saturação seja alcançado 

mais rapidamente. Miyazaki et al. (1986) também obtiveram um resultado semelhante.  

As variações da TPS e TPI são mostradas nas figuras 5.15 (a) e (b), respectivamente. 

 

 

 

Figura 5.15: Influência da temperatura de ciclagem nas tensões: (a) Tensão de patamar 

superior; (b) Tensão de patamar inferior. 

 

(a) 

(b) 
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As figuras mostram que os comportamentos de TPS e TPI nas ciclagens a 25 e 40°C são 

similares entre si, mas diferem das demais temperaturas. É notável como as reduções nas 

tensões de patamar são mais significativas quando o treinamento é realizado em 

temperaturas mais altas, o que é atribuído à maior introdução de defeitos. Nas 

temperaturas de 70, 85 e 100°C apenas alguns ciclos são plotados na figura 5.15 (a) 

porque um patamar distinto não foi mais identificado nos ciclos posteriores. O mesmo 

acontece na figura 5.15 (b), exceto à 100°C, temperatura em que um patamar de 

descarregamento distinguível não foi observado nem mesmo no primeiro ciclo. 

 

Entretanto, verifica-se que a variação das tensões nos patamares superior e inferior, no 

decorrer da ciclagem, assume um comportamento distinto do observado para a tensão na 

deformação máxima, como mostra a figura a figura 5.16. 

 

 

Figura 5.16: Influência da temperatura de ciclagem na tensão na deformação máxima. 

 

Em todas as temperaturas a tensão na deformação de 6% decresce mais acentuadamente 

até o quinto ciclo, mantendo-se praticamente constante nos ciclos posteriores. Nota-se 

que essa tensão é maior em maiores temperaturas, do mesmo modo como o observado 

para a tensão crítica de indução de martensita na figura 5.13 (b). Entretanto, a taxa com 

que ocorre a redução da tensão a 6% de deformação parece não depender da temperatura, 

(c) 
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uma vez que é similar para todas elas, como pode ser constatado na figura 5.16. 

 

A influência da temperatura de treinamento no comportamento da deformação residual 

acumulada durante a ciclagem é mostrada na figura 5.17. 

 

 

 
Figura 5.17: Influência da temperatura de treinamento na deformação residual 

acumulada. (a) Variação da deformação residual acumulada com o número de ciclos e 

com a temperatura; (b) Relação entre a deformação residual acumulada e a temperatura 

após o primeiro e o vigésimo ciclos. 

(a) 

(b) 
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A figura 5.17 (a) mostra que a ԑr acumulada é maior em maiores temperaturas de 

treinamento (TANG & SANDSTRÖM, 1993; OLBRICHT et al., 2008). Isso acontece 

porque, como explicitado anteriormente, na medida em que se aumenta a temperatura, 

mais alto é o valor da σM e, como consequência, uma maior quantidade de deslocações é 

gerada no material fazendo com que a ԑr acumulada também seja maior (STRNADEL et 

al., 1995b; OLBRICHT et al., 2008). Isso foi confirmado por Frotscher et al. (2011), os 

quais verificaram, por meio de MET, uma maior presença de densidade de deslocações 

quando amostras de microstents superelásticos foram cicladas mecanicamente em 

maiores temperaturas. Observa-se também na figura 5.17 (a) que, nos primeiros ciclos, a 

taxa de aumento da ԑr acumulada é maior em maiores temperaturas, resultado condizente 

com o observado por Tobushi et al. (1993), Olbricht et al. (2008) e Tang e Sandström 

(1993). Segundo Strnadel et al. (1995b), a taxa com que a ԑr aumenta depende da σM. 

 

A figura 5.17 (b) mostra como a ԑr acumulada tende a aumentar com o aumento da 

temperatura, independentemente do número de ciclos. Nota-se que a diferença entre as ԑr 

acumuladas após o primeiro e o vigésimo ciclos é relativamente pequena a 25°C, mas 

aumenta consideravelmente nas temperaturas acima de 40°C. 

 

A figura 5.18 mostra a relação entre as temperaturas de transformação e de treinamento. 

 

Figura 5.18: Relação entre as temperaturas de transformação e de treinamento. 
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Observa-se que, assim como o verificado na análise da influência do número de ciclos na 

seção 5.2.1, não houve mudança significativa nas temperaturas de transformação com a 

variação da temperatura de treinamento. Isso significa que em relação à essa propriedade, 

a liga se mostrou com um comportamento estável nas condições de ciclagem avaliadas. 

 

Os difratogramas das amostras de Ni-Ti como recebida e após a ciclagem pseudoelástica 

em diferentes temperaturas são apresentados na figura 5.19. As comparações entre os 

resultados experimental, calculado e a diferença, realizados pelo método de Rietveld, são 

mostrados no anexo B. Os valores de Rwp e qui-quadrado (χ2), apresentados na tabela 

A.1 (anexo B), mostram que os ajustes alcançados pelo método foram satisfatórios. 

 

 

Figura 5.19: Comparação entre os difratogramas das amostras de Ni-Ti treinadas em 

diferentes temperaturas e como recebida. 

 

Pela figura 5.19 é possível observar que a intensidade do pico de difração principal da 

austenita (110) aumenta com o aumento da temperatura de ciclagem, sendo que a 100°C 

essa intensidade se torna bem semelhante à do fio como recebido. Tal comportamento 

sugere que quanto maior é a temperatura, maior é o alívio de tensões internas na liga, 

menor é a quantidade de martensita estável (ATLI et al., 2013; PADULA II et al., 2012) 

e maior é a estabilidade da fase austenítica. Isso vai ao encontro com o trabalho de Tahara 
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et al. (2009), os quais constataram que o valor da largura à meia altura dos picos de 

austenita diminui quando a liga é aquecida após a ciclagem, indicando, segundo eles, uma 

possível recuperação de defeitos. 

 

De modo similar, Padula II et al. (2012), ao realizarem análise de difração de nêutrons in 

situ em uma amostra de Ni-Ti ciclada termicamente estando a martensita estabilizada sob 

tensão, verificaram que a intensidade dos picos de difração da austenita aumentaram com 

o aumento da temperatura máxima da ciclagem térmica (acima de Af) e com o aumento 

da tensão aplicada. Eles acreditam que isto é devido tanto à relaxação de tensões 

intergranulares, resultando em uma distribuição mais homogênea de deformação, quanto 

à redução da fração de martensita retida (o que, por consequência, também reduz as 

tensões causadas pela coexistência de fases martensítica e austenítica). 

 

Nenhum pico referente à presença da fase martensítica foi detectado nas análises de DRX 

mostradas neste trabalho, o que indica que as condições de temperaturas avaliadas não 

foram suficientes para estabilizar essa fase. 

 

A figura 5.20 ilustra as curvas de tração até a ruptura das amostras treinadas a diferentes 

temperaturas e como recebida. Verifica-se que as amostras cicladas em maiores 

temperaturas apresentam uma maior tensão de patamar, mas que a deformação uniforme 

e o tamanho do patamar de TM são praticamente os mesmos em todas as condições. Além 

disso, nota-se que as curvas referentes às amostras como recebida e ciclada a 100°C se 

mostram bastante semelhantes, assim como no comportamento dessas condições na 

análise de DRX, apresentada anteriormente. 

 

Percebe-se ainda na figura 5.20, que em todas as curvas de tensão x deformação, com 

exceção da curva da amostra ciclada a 25°C, é necessária uma maior energia de ativação, 

expressa em termos de um “pico” de tensão, antes do início do patamar de TM. De acordo 

com Tabushi et al. (1993), esse “pico” saliente que aparece nas curvas pode ser devido a 

algum tipo de mecanismo que age como barreira ao início da TM como por exemplo, a 

força de atrito. Isso sugere a ocorrência de um possível “ancoramento” de deslocações, 

dado que os ensaios de tração não foram realizados imediatamente após as ciclagens. 
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Figura 5.20: Comparação entre as curvas de tração até a ruptura das amostras treinadas 

em diferentes temperaturas e como recebida. 

 

A figura 5.21 apresenta o resultado dos ensaios de flexão realizados nas amostras 

treinadas em diferentes temperaturas e suas comparações com a amostra como recebida. 

 

 

Figura 5.21: Comparação entre as curvas de flexão das amostras treinadas em diferentes 

temperaturas e como recebida. 
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Observa-se que considerando um deslocamento vertical de até aproximadamente 1,5mm, 

não houve variação da força com a variação da temperatura, o que já era esperado, uma 

vez que essa deformação corresponde à deformação elástica da austenita. Porém, 

considerando-se, por exemplo, um deslocamento vertical entre 3 e 4mm, que corresponde 

ao patamar de TM, percebe-se que o aumento da temperatura de treinamento provocou 

uma pequena redução da flexibilidade da liga. Parece aceitável associar esse 

comportamento à maior recuperação de defeitos e alívio de tensões internas que 

possivelmente acontece quando o material é ciclado em temperaturas mais altas. Esse 

comportamento está de acordo com os resultados das análises de DRX e ensaios de tração, 

mostrados anteriormente. Assim como naquelas análises, nota-se que os comportamentos 

em flexão das amostras como recebida e ciclada a 100°C são semelhantes, o que sustenta 

a hipótese de que a alta temperatura tende a amenizar os efeitos causados pela ciclagem. 

 

 

5.2.3 Influência da taxa de deformação nas propriedades funcionais e mecânicas 

 

As figuras 5.22 (a) e (b) representam as curvas de ciclagem pseudoelástica no primeiro e 

no vigésimo ciclo, respectivamente, sob diferentes taxas de deformação. Os 

comportamentos das curvas durante a ciclagem em cada taxa são mostrados no anexo C. 

 

Observa-se que a forma das curvas de tensão x deformação muda consideravelmente com 

o valor da 𝜀𝜀̇ (McCORMICK et al., 1993). Nota-se pela figura 5.22 (a) que com uma taxa 

de 10-4s-1, os patamares de TM e TR ocorrem em uma tensão praticamente constante 

(PIECZYSKA et al., 2005), uma vez que todo o calor gerado/absorvido durante essas 

transformações pode ser trocado com as garras e com o ambiente. Porém, na medida em 

que a 𝜀𝜀̇ aumenta, tal processo não pode ser completamente realizado e parte do calor 

gerado modifica a temperatura da amostra durante as transformações e, por consequência, 

o seu comportamento em tensão (SHAW & KYRIAKIDES, 1995; OTSUKA & 

WAYMAN, 1998). 

 

McCormick et al. (1993) averiguaram que para 𝜀𝜀̇ menores do que 10-4s-1 praticamente não 

ocorreu aumento da temperatura durante a TM em uma liga Ni-Ti superelástica 
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deformada a 4%. Mas para 𝜀𝜀̇ maiores do que 10-4s-1 a transformação induzida por tensão 

causou o aumento da temperatura da liga durante o carregamento e a redução da mesma 

durante o descarregamento, sendo essas mudanças uniformes ao longo da amostra. 

 

 

 

Figura 5.22: Influência da taxa de deformação no comportamento pseudoelástico  

do fio Ni-Ti. a) Primeiro ciclo; b) Vigésimo ciclo. 

 

Ainda segundo aqueles autores, a variação da temperatura aumentou com o aumento da 

𝜀𝜀̇, o que também foi constatado por Tobushi et al. (1998) para 𝜀𝜀̇ maiores ou iguais a 

(a) 

(b) 

 



83 
 

1,6x10-3s-1. Isso acontece quando a temperatura da amostra ao final do ciclo não é igual 

à temperatura de início (quando não há tempo suficiente para que haja a transferência de 

todo o calor para o ambiente, por exemplo), fazendo com que a temperatura nos ciclos 

subsequentes diminua ou aumente, dependendo da 𝜀𝜀̇ e do ponto de partida do ciclo 

(PIECZYSKA et al., 2005; McCORMICK et al., 1993). 

 

Observa-se pela figura 5.22 (a), que o patamar de TR torna-se menos definido e mais 

inclinado com o aumento da 𝜀𝜀̇, o que está em consonância com o verificado por Desroches 

et al. (2004), Dayananda e Rao (2008), Takeda et al. (2012), McCormick et al. (1993) e 

Pieczyska et al. (2005). Porém, tais autores também verificaram um aumento na 

inclinação do patamar de TM no primeiro ciclo com o aumento da 𝜀𝜀̇, o que não foi 

constatado no presente trabalho. Para Pieczyska et al. (2005), uma vez que altas 𝜀𝜀̇ 

promovem o aumento da temperatura da amostra durante a TM, a tensão para continuar 

nucleando martensita ao final do patamar de transformação aumenta, fazendo com que a 

inclinação da curva de tensão x deformação no carregamento para essas temperaturas seja 

maior. Mas, segundo eles, uma vez que a TR ocorre sob alta tensão devido à alta 

temperatura ao final da TM, a inclinação do patamar de descarregamento tende a ser 

maior do que a do patamar de carregamento. 

 

Sabe-se que a curva de descarregamento normalmente possui dois segmentos distintos:  

um que condiz com o descarregamento elástico da martensita e o outro que representa a 

retransformação da MIT para austenita (patamar inferior). Nota-se na figura 5.22 (a) que 

esses dois segmentos são distintos até a taxa de 10-3s-1. Em taxas maiores, tais segmentos 

começam a se sobrepor, sendo que quando a 𝜀𝜀̇ é máxima (5x10-2s-1), a diferença na 

inclinação desses segmentos é mínima, tornando-os indistinguíveis. Portanto, a taxa de 

deformação tem uma relação direta com o processo de descarregamento, e por sua vez, 

com a capacidade de dissipação de energia (DAYANANDA & RAO, 2008).  

 

Observa-se ainda na figura 5.22 (a), algumas “flutuações” no patamar de TM para as taxas 

de 10-2 e 5x10-2s-1. De modo análogo, Tobushi et al. (1998) também verificaram tais 

flutuações em ciclagens com 𝜀𝜀̇ maiores ou iguais a 1,6x10-3s-1. Segundo esses autores, se 

a 𝜀𝜀̇ é pequena, haverá tempo suficiente para que as interfaces de martensita e austenita se 
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movam e, por isso, a maior tensão requerida para mover essas interfaces é relaxada. 

Assim, a TM progride sob tensão constante com pouca flutuação. Já, se a 𝜀𝜀̇ é alta, aquelas 

interfaces se movem rapidamente e, portanto, há pouco tempo para a relaxação da tensão 

nas interfaces. Dessa forma, a resistência ao atrito interna, contra o movimento das 

interfaces, aumenta e um fenômeno similar ao stick-slip acontece. Logo, a flutuação no 

patamar aumenta. Entretanto, no decorrer da ciclagem, a força de resistência que impede 

o progresso da TM diminui, devido à redução da energia de transformação das variantes 

de martensita, e por isso as flutuações no patamar diminuem, como pode ser visto na 

figura 5.22 (b). 

 

A figura 5.22 (b) mostra que após 20 ciclos, o laço de histerese é menor e tende a se 

inclinar quanto maior o valor da 𝜀𝜀̇. Para Dayananda e Rao (2008), isso acontece porque 

em altas 𝜀𝜀̇, a formação e a deformação elástica da MIT podem ocorrer de forma 

simultânea, pois nessas taxas, mesmo antes da TM se completar, a deformação elástica 

da MIT já formada começa. Uma vez que essa região já contém uma quantidade 

considerável de martensita elasticamente deformada, isso tem um efeito direto na redução 

do laço de histerese. 

 

As figuras 5.23 (a) e (b) apresentam o comportamento da tensão crítica de indução de 

martensita e da tensão na deformação máxima, respectivamente, com a variação da 𝜀𝜀̇. A 

figura 5.23 (a) mostra que, no primeiro ciclo, a σM é maior na medida em que se aumenta 

a 𝜀𝜀̇ (DAYANANDA & RAO, 2008). Isso acontece porque como se sabe, a TM é um tipo 

de transformação termomecânica, o que significa que o aumento da temperatura, 

resultante do auto-aquecimento da amostra durante a TM (devido ao aumento da 

resistência interna ao atrito contra o movimento de interfaces de martensita e austenita), 

é equivalente a uma redução na tensão, o que requer uma maior σM (DESROCHES et al., 

2004; TOBUSHI et al., 1998). Porém, para Tobushi et al. (1998) esse aumento da σM 

com o aumento da 𝜀𝜀̇ pode estar atrelado não só ao efeito termodinâmico, mas também a 

um efeito dinâmico, isto é, ao aumento da resistência contra o progresso da deformação 

plástica, com o aumento da 𝜀𝜀̇. Esses autores, contudo, verificaram que a σM não depende 

da 𝜀𝜀̇ se essa for menor ou igual a 3,3x10-4s-1 mas que para 𝜀𝜀̇ maiores ou iguais a            

1,6x10-3s-1, a σM aumenta com a 𝜀𝜀̇. 
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Figura 5.23: Influência da taxa de deformação nas tensões: (a) Tensão crítica de indução 

de martensita; (b) Tensão na deformação máxima (6%).  

 

Todavia, nota-se que a redução da σM com o aumento do número de ciclos ocorre de 

forma mais drástica em maiores valores de 𝜀𝜀̇ (STRNADEL et al., 1995b), e por isso, após 

alguns ciclos, as σM para as taxas de 5x10-2 e 10-2s-1, tornam-se menores do que para as 

taxas de 10-3 e 10-4s-1 (figura 5.23 (a)). A maior tensão aplicada quando se usa uma maior 

𝜀𝜀̇ (figura 5.22 (a)) faz com que mais deformações por escorregamento ocorram no 

(a) 

(b) 
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material. Tais deformações, como já explicado na seção 5.2.1, criam tensões internas na 

microestrutura do material, as quais assistem a ocorrência da TM, resultando assim em 

uma maior queda na σM quando se usa maiores 𝜀𝜀̇ (STRNADEL et al., 1995b). Entretanto, 

alguns autores observaram comportamentos diferentes. Zurbitu et al. (2010), constataram 

que a redução da σM em uma amostra de Ni-Ti superelástica ciclada a 10-1s-1 foi menor 

do que em menores 𝜀𝜀̇. Por outro lado, McCormick et al. (1993) averiguaram que a uma 

taxa de 6,7x10-2s-1, as curvas de tensão x deformação no decorrer da ciclagem moviam 

em direção a maiores tensões, o que de acordo com eles, foi resultante do aumento da 

temperatura na liga durante o treinamento. 

 

A figura 5.23 (b) mostra que quanto maior o valor da 𝜀𝜀̇, maior é a tensão na deformação 

máxima, independentemente do número de ciclos. Tal comportamento também foi 

verificado quando se usa temperaturas de treinamento mais altas, como mostrado na 

figura 5.16. Além disso, nota-se pela figura 5.23 (b) que em todas as 𝜀𝜀̇, a mudança na 

tensão a 6% ocorre mais bruscamente até o quinto ciclo, tendendo-se a se estabilizar mais 

rápido em menores 𝜀𝜀̇. 

 

A influência da taxa de deformação na deformação residual acumulada é mostrada na 

figura 5.24. 

 

 
Figura 5.24: Influência da taxa de deformação na deformação residual acumulada. 
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Como pode ser visto, a ԑr acumulada aumenta com o aumento da 𝜀𝜀̇, sendo a deformação 

residual por ciclo também maior, resultado similarmente constatado por Dayananda e Rao 

(2008), Strnadel et al. (1995b) e Tobushi et al. (1998). Observa-se que no primeiro ciclo, 

a ԑr em todas as taxas é bem próxima. Esse comportamento vai ao encontro com o 

observado por Desroches et al. (2004), os quais afirmam que a ԑr sob carregamento 

estático após o primeiro ciclo, a 6% de deformação, é aproximadamente a mesma quando 

sob carregamento dinâmico. Entretanto, nota-se que a diferença entre a ԑr acumulada entre 

as taxas aumenta consideravelmente com o aumento do número de ciclos. Isso acontece 

porque maiores 𝜀𝜀̇ geralmente implicam em uma nucleação mais rápida de martensita e 

também em uma propagação mais ligeira das variantes de martensita durante o processo 

de TM, mas em contrapartida intensifica também a deformação plástica, o que resulta em 

um aumento mais significativo na ԑr acumulada (STRNADEL et al., 1995b). 

 

As figuras 5.25 (a) e (b) apresentam os valores da tensão de patamar superior e da tensão 

de patamar inferior, respectivamente, com a variação da taxa de deformação. Na taxa de 

5x10-2s-1 alguns ciclos não foram plotados pelo fato de os segmentos referentes à TM 

(figura 5.25 (a)) e à TR (figura 5.25 (b)) não serem mais distinguíveis. Pela figura 5.25 

(a) pode-se verificar que nos primeiros ciclos, a TPS aumenta com o aumento da 𝜀𝜀̇, sendo 

que nas taxas de 10-2s-1 e 5x10-2s-1, os valores dessa tensão se encontram bem próximos. 

Zurbitu et al. (2010) também analisaram o comportamento do patamar superior a 3% de 

deformação utilizando taxas de 10 e 10-1s-1 e verificaram que o valor da TPS foi o mesmo, 

o que sugere que, de fato, a mudança nessa tensão tende a ser menor na medida em que 

se aumenta a 𝜀𝜀̇. Porém, segundo eles, tal comportamento não foi verificado quando se 

trata da TPI, o que também está de acordo com o resultado mostrado neste trabalho. 

 

Observa-se que a variação da TPI com a variação da 𝜀𝜀̇ (figura 5.25 (b)) não segue um 

comportamento lógico, principalmente na taxa de 10-3s-1. Todavia, Zurbitu et al. (2010) 

observaram que tanto a TPI quanto a TPS tendem a cair com o aumento do número de 

ciclos até a estabilização. Além disso, eles verificaram que em ambos os casos, a tensão 

era maior, mas a redução era menor, na medida em que a 𝜀𝜀̇ aumentava. 
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Figura 5.25: Relação entre tensões de patamar, número de ciclos pseudoelásticos e taxa 

de deformação. (a) Tensão de patamar superior; (b) Tensão de patamar inferior. 

 

As figuras 5.26 (a) e (b) mostram a influência da taxa de deformação na energia dissipada. 

Pelas figuras, observa-se que a Ed é diretamente afetada pela 𝜀𝜀̇. Nota-se na figura 5.26 

(a), que a mudança no decorrer dos ciclos ocorre de forma mais paulatina na medida em 

que se reduz o valor da 𝜀𝜀̇. Essa tendência é confirmada por Zurbitu et al. (2010), os quais 

(a) 

(b) 
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constataram que em condições isotérmicas (𝜀𝜀̇ menores do que 10-4s-1), a Ed mantém-se 

praticamente constante com o aumento do número de ciclos. 

 

 

 
Figura 5.26: Influência da taxa de deformação na energia dissipada. (a) Variação da 

energia dissipada com o número de ciclos e com a taxa; (b) Relação entre a energia 

dissipada e a taxa de deformação no primeiro e no vigésimo ciclos. 

 

Taxas de deformação maiores promovem maior dissipação de energia porque a redução 

(a) 

(b) 
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do patamar de TM é maior quando comparado com 𝜀𝜀̇ menores, conforme mostrado na 

figura 5.23 (a). Assim como o observado nesse trabalho, Desroches et al. (2004) também 

verificaram que houve uma maior redução na Ed quando usadas maiores 𝜀𝜀̇, mas eles 

justificam esse comportamento como sendo devido a um maior aumento da TPI em 

relação à TPS nessas taxas. 

 

Verifica-se também pela figura 5.26 (a) que, no primeiro ciclo, a Ed aumenta com o 

aumento da 𝜀𝜀̇ até uma certa 𝜀𝜀̇ onde a Ed é máxima (entre 10-3 e 10-2s-1), observando-se, 

portanto, uma queda da Ed na taxa de 5x10-2s-1 (ver também figura 5.26 (b)). Esse mesmo 

comportamento foi observado por Dayananda e Rao (2008) e Zurbitu et al. (2010) em 

uma faixa similar de 𝜀𝜀̇. Segundo esses últimos autores, isso é resultado de mudanças nas 

tensões de transformação devido a variações durante a TR: enquanto em 𝜀𝜀̇ intermediárias 

a temperatura da amostra devido à TR diminui (diminuindo também a σR), em maiores 𝜀𝜀̇, 

essa temperatura aumenta, aumentando assim a σR e diminuindo a Ed. Entretanto, esse 

comportamento parece mudar em condições de temperatura controlada (PIECZYSKA et 

al., 2005). Por outro lado, Tobushi et al. (1998) afirmam que para 𝜀𝜀̇ menores ou iguais a 

3,3x10-4s-1 a Ed não depende da 𝜀𝜀̇, mas que para 𝜀𝜀̇ maiores ou iguais a 1,6x10-3s-1 essa 

energia aumenta com a 𝜀𝜀̇. 

 

Observa-se, porém, pela figura 5.26 (b), que a tendência de aumento e posterior redução 

da Ed com o aumento da 𝜀𝜀̇, descrita no parágrafo anterior, não se verifica após a realização 

de 20 ciclos mecânicos. Ao final da ciclagem, nota-se que a Ed tende a cair 

acentuadamente na medida em que se aumenta a 𝜀𝜀̇. 

 

Os difratogramas das amostras de Ni-Ti após a ciclagem pseudoelástica em diferentes 

taxas de deformação são mostrados na figura 5.27. Verifica-se que quando comparado à 

amostra como recebida, a intensidade do pico de difração principal da austenita diminui 

em todas as 𝜀𝜀̇ analisadas, o que certamente está relacionado à geração de defeitos com a 

ciclagem. Porém, nota-se que tal intensidade aumenta com o aumento da 𝜀𝜀̇. Esse 

comportamento pode ser justificado pelo fato de que maiores 𝜀𝜀̇ lidam com maiores 

aumentos na temperatura da liga, o que de certa forma acaba por aumentar a estabilidade 

da austenita, além de ajudar no alívio de tensões provocadas pela ciclagem (BRINSON 
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et al., 2004). Nota-se que tal comportamento está de acordo com o da figura 5.19, na qual 

foi observado que a intensidade do pico (110) da austenita aumentou com o aumento da 

temperatura de treinamento. Entretanto, análises microestruturais necessitam ser feitas de 

modo a confirmar ou refutar essa conclusão. 

 

Observa-se que assim como ocorreu com a variação do número de ciclos e da temperatura 

de treinamento, ciclagens realizadas em taxas de deformação das ordens das estudadas 

neste trabalho não foram suficientes para estabilizar a fase martensítica após 20 ciclos 

pseudoelásticos. 

 

 
Figura 5.27: Comparação entre os difratogramas das amostras de Ni-Ti treinadas em 

diferentes taxas de deformação e como recebida. 

 

A figura 5.28 ilustra o comportamento das temperaturas de transformação com a variação 

da 𝜀𝜀̇. Observa-se que assim como ocorreu nas análises da influência do número de ciclos 

e da temperatura, não foi observada uma mudança significativa nas temperaturas de 

transformação com a variação da taxa de deformação. Isso significa que as 𝜀𝜀̇ avaliadas no 

presente trabalho não foram suficientes para mudar esse comportamento. 
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Figura 5.28: Variação das temperaturas de transformação com a taxa de deformação. 

 

Os resultados dos ensaios de tração até a ruptura e de flexão em três pontos são mostrados 

nas figuras 5.29 e 5.30, respectivamente. 

 

 
Figura 5.29: Comparação entre as curvas de tração até a ruptura das amostras treinadas 

em diferentes taxas de deformação e como recebida. 
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Figura 5.30: Comparação entre as curvas de flexão das amostras treinadas em diferentes 

taxas de deformação e como recebida. 

 

Observa-se que em ambos os ensaios, a amostra ciclada a 10-4s-1 mostrou ter um 

comportamento mecânico mais próximo ao da amostra como recebida. Uma vez que 

quando taxas dessas ordens são usadas o aumento na temperatura da liga é relativamente 

singelo (cerca de 6°C segundo Shaw e Kyriakides (1995)), um alívio de tensões e uma 

recuperação de defeitos significativos são pouco prováveis, fazendo com que uma alta 

densidade de deslocações possivelmente ainda esteja presente no material após a 

ciclagem (resultado condizente com a análise de DRX mostrada na figura 5.27). Em vista 

disso, parece razoável associar a maior resistência à flexão da amostra ciclada à taxa de 

10-4s-1 a um maior endurecimento, decorrente dessa alta densidade de deslocações. Tal 

comportamento também foi observado quando a amostra foi ciclada em um maior número 

de ciclos (figura 5.11). Entretanto, ainda não está claro o porquê ele se assemelha ao da 

amostra como recebida. 

 

Nota-se pela figura 3.29 que as amostras cicladas nas taxas de 5x10-4s-1, 10-3s-1 e 10-2s-1 

apresentam tensões de transformação similares e dois patamares distintos: o início da TM 

ocorre em tensões mais baixas e semelhantes às tensões atingidas no 20° ciclo (como 

mostra a figura 5.22 (b)), mas após cerca de 2,5% de deformação, essas tensões 
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aumentam. Esses comportamentos sugerem que as amostras passaram por um processo 

de envelhecimento, o que pode ter ocorrido pelo fato de os ensaios de tração terem sido 

realizados alguns dias após a execução das ciclagens pseudoelásticas. Segundo Ma et al. 

(2010), as ligas Ni-Ti têm a capacidade de sofrer envelhecimento a temperatura ambiente 

após passarem por treinamento, o que é atribuído à recuperação estática de martensita 

retida e pontos de defeitos. Isso acontece porque, como resultado da ciclagem, a 

densidade de deslocações aumenta no material e, assim, a recuperação se torna provável 

e mais fácil. Aqueles autores afirmam que qualquer que seja o mecanismo responsável 

pela redução da σM durante a ciclagem, ele parece ser quase que completamente reversível 

quando ocorre envelhecimento à temperatura ambiente. 

 

Acredita-se que o fato de a amostra treinada a 10-4s-1 ter uma maior densidade de 

deslocações, um maior e mais rápido “ancoramento” de deslocações possa ter ocorrido, 

o que justificaria a ocorrência de um só patamar de transformação. No caso das demais 

𝜀𝜀̇, por outro lado, uma menor densidade de deslocações devido ao maior alívio de tensões 

com o aumento da temperatura da amostra, provavelmente fez com que houvesse um 

menor e mais lento “ancoramento” de deslocações (causados pelas próprias redes de 

deslocações ou por possíveis precipitados presentes na liga), resultando em dois 

patamares distintos (envelhecimento incompleto). 
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6 CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho foi investigado o efeito do número de ciclos, da temperatura de 

treinamento e da taxa de deformação no comportamento funcional e mecânico de um fio 

Ni-Ti submetido à ciclagem pseudoelástica. Os resultados obtidos permitem concluir que: 

• A análise da influência do número de ciclos mostrou que a deformação residual 

acumulada aumenta até que ocorra uma tendência à estabilização. 

• O aumento da introdução de defeitos com o aumento do número de ciclos se 

confirmou com a redução na intensidade dos picos de difração da austenita. 

• A tensão crítica de indução de martensita diminuiu com o aumento do número de 

ciclos. Esse comportamento também foi observado para a tensão de transformação 

reversa, porém a redução nessa variável foi consideravelmente menor do que no 

caso da tensão de transformação direta. O resultado disso foi uma também redução 

na histerese mecânica da liga. 

• Nos primeiros ciclos, foi observado um aspecto serrilhado no patamar de 

transformação martensítica, o que foi associado à nucleação heterogênea de 

martensita. No entanto, esse serrilhado tende a desaparecer nos ciclos posteriores, 

na medida em que a martensita se torna cada vez mais treinada. 

• Observou-se que, de um modo geral, houve uma mudança significativa nas 

propriedades funcionais da liga estudada até por volta do vigésimo ciclo. A análise 

das propriedades mecânicas revelou que as ligas que passaram por um maior 

número de ciclos tiveram uma maior resistência à flexão. 

• A variação da temperatura de treinamento teve uma grande influência no 

comportamento pseudoelástico da liga. O aumento da tensão crítica de 

transformação martensítica mostrou ser diretamente proporcional à temperatura, 

de acordo com a relação de Clausius-Clapeyron. A tensão de transformação 

reversa também aumentou com a temperatura, porém, em menor proporção do 

que a tensão de transformação direta. 

• Temperaturas mais altas resultaram em uma maior deformação residual 

acumulada, decorrente da maior tensão necessária para induzir martensita. Como 

consequência, foi verificada uma mais rápida tendência à estabilização das 

propriedades funcionais com o aumento da temperatura de treinamento. 
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• Verificou-se que a energia dissipada aumenta com a temperatura apenas no 

primeiro ciclo. A redução mais significativa da tensão crítica de indução de 

martensita nos ciclos posteriores faz com que, após o primeiro ciclo, a energia 

dissipada seja menor em maiores temperaturas. 

• A análise de DRX demonstrou que os picos de difração da austenita foram mais 

intensos em maiores temperaturas, sugerindo um possível alívio de tensões. Esse 

fato condiz com os resultados obtidos nos ensaios de tração até a ruptura e de 

flexão, em que as amostras treinadas em maiores temperaturas mostraram um 

comportamento mecânico mais semelhante ao da amostra como recebida. 

• A taxa de deformação também mostrou ter uma considerável influência sobre o 

comportamento superelástico da liga analisada. O aumento nessa variável fez com 

que maior fosse a tensão de indução de martensita no primeiro ciclo, o que 

provavelmente é atribuído ao aumento na temperatura interna da liga. Isso 

também provocou um aumento no aspecto serrilhado do patamar de 

transformação martensítica. 

• Verificou-se que o laço de histerese tende a se inclinar no decorrer da ciclagem 

com o aumento da taxa de deformação, sugerindo que em altas taxas a formação 

e a deformação elástica da martensita induzida por tensão ocorrem de forma 

simultânea, assim como o descarregamento elástico da martensita e a 

transformação reversa. 

• Taxas entre 10-3s-1 e 10-2s-1 promoveram uma maior dissipação de energia no 

primeiro ciclo, entretanto, esse comportamento mudou no decorrer da ciclagem. 

• Pela análise de DRX verificou-se uma maior intensidade dos picos de difração da 

austenita com o aumento da taxa de deformação, indicando que, de fato, ocorreu 

um aumento da temperatura das amostras durante os ensaios. Esse resultado 

condisse com o resultado de DRX das amostras cicladas em maiores temperaturas. 

• Em todos os casos aqui estudados, não foi detectado nenhum pico referente a 

martensita estável nas análises de DRX, o que indica que as condições utilizadas 

nas ciclagens não foram suficientes para estabilizar essa fase. 

• As condições de temperatura, taxa de deformação e número de ciclos utilizadas 

neste trabalho não provocaram mudanças significativas nas temperaturas de 

transformação da liga.  
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Com os resultados obtidos na realização deste trabalho, assim como com o conhecimento 

adquirido ao longo do estudo sobre LMF e treinamentos em ligas Ni-Ti, pode-se sugerir 

os seguintes trabalhos a serem desenvolvidos no futuro: 

• Efetuar o treinamento pseudoelástico em condições mais extremas de ciclagem, 

como por exemplo, em maiores deformações e/ou maiores números de ciclos, de 

forma a observar mudanças possivelmente mais significativas no comportamento 

funcional e mecânico. 

• Estudar a ocorrência do fenômeno de envelhecimento nas amostras de Ni-Ti após 

a realização da ciclagem pseudoelástica. 

• Realizar treinamento por ciclagem térmica livre nos fios Ni-Ti e comparar os 

resultados com os da ciclagem pseudoelástica, a fim de apontar possíveis 

diferenças nos comportamentos funcional e mecânico da liga. 

• Fazer análise de microscopia óptica e eletrônica nas amostras com o propósito de 

se averiguar prováveis mudanças microestruturais após o treinamento. 

• Realizar análise de fadiga nas amostras cicladas pseudoelasticamente em 

diferentes números de ciclo, temperaturas e taxas de deformação objetivando 

verificar a influência desses parâmetros na resistência à fadiga da liga. 

• Realizar análise de DRX in situ durante a ciclagem pseudoelástica para avaliar a 

evolução da formação de MIT com o aumento da deformação e fazer sua 

quantificação. 
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ANEXOS 
 

Anexo A: Curvas de ciclagem pseudoelástica a diferentes temperaturas 

 

  

  

  
Figura A.1: Curvas de ciclagem pseudoelástica a diferentes temperaturas de 

treinamento. 
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Anexo B: Refinamentos pelo Método de Rietveld 

 

  

  

  
Figura A.2: Refinamento pelo Método de Rietveld ilustrando os comportamentos 

experimental, calculado e a diferença. 

Tabela A.1: Parâmetros obtidos no refinamento pelo método de Rietveld. 

Temperatura de deformação (°C) Rwp (%)   χ 2 
25 6,84 1,34 
40 7,02 1,36 
55 7,61 1,47 
70 6,83 1,34 
85 6,72 1,30 
100 6,44 1,30 
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Anexo C: Curvas de ciclagem pseudoelástica a diferentes taxas de deformação 

 

  

  
Figura A.3: Curvas de ciclagem pseudoelástica a diferentes taxas de deformação. 
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