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RESUMO 
 

 

 

No presente trabalho, estudou-se a influencia de transformações de fase induzidas por 

deformação de uma liga de NiTi superelastica com composição química 

aproximadamente equiatômica. Num fio de Nitinol com 1 mm de diâmetro, foram 

identificadas as fases presentes no material analisado por técnicas de caracterização 

microestrutural, no estado como recebido e submetido a diferentes raios de curvatura. 

As amostras foram analisadas via MO e posteriormente por MEV, conforme as 

imagens, com a redução gradual nos raios de curvatura foi observado um aumento no 

volume de transformações induzidas mecanicamente, assim como também um 

refinamento da microestrutura, podendo ser quantificado e medido por estereologia 

quantitativa. Ensaios de microdureza foram realizados no intuito de verificar variações 

nas propriedades mecânicas, demonstrando que de acordo com o aumento no nível de 

deformação ocorre maior indução de transformação martensítica. Pode-se afirmar que a 

instabilidade das LMF de NiTi superelástica em resposta a tensão, particularmente a 

derivada de transformação e acumulação de tensão residual. 

 
Palavras chave: Nitinol, transformação induzida mecanicamente, caracterização 

microestrutural. 
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ABSTRACT 

 

In the present work, the influence of phase transformations induced by deformation of a 

superelastic NiTi alloy with approximately equiatomic chemical composition was 

studied. In a 1 mm diameter Nitinol wire, the phases present in the analyzed material 

were identified by microstructural characterization techniques, as received and 

submitted to different radius of curvature. The samples were analyzed by MO and later 

by SEM, according to the images, with the gradual reduction in the radius of curvature 

an increase in the volume of mechanically induced transformations was observed, as 

well as a refinement of the microstructure, being able to be quantified and measured by 

quantitative stereology. Microhardness tests were performed in order to verify  

variations in the mechanical properties, demonstrating that, according to the increase in 

the level of deformation, a greater induction of martensitic transformation occurs. It can 

be stated that the instability of the superelastic NiTi LMF in response to voltage, 

particularly the derivative of transformation and accumulation of residual voltage 

 
Keywords: Nitinol, mechanically induced transformation, microstructural 

characterization. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

Arne Olander em 1932 observou o efeito de superelasticidade em uma liga ouro- 

cádmio (AuCd), mas o termo “memoria de forma” foi primeiro utilizado por Vernon em 

1941 para seus materiais poliméricos de uso odontológico. Após a descoberta de 

Olander em 1932, Greninger e Mooradian em 1938 observaram a formação e o 

desaparecimento de uma fase martensítica ao aumentar e diminuir a temperatura de uma 

liga de cobre-zinco (CuZn) (Kauffman and Mayo et al., 1997). O fenômeno básico do 

efeito de memória de forma governado pelo comportamento termoelástico da fase 

martensítica começou a ser disseminado apenas uma década depois, após a Segunda 

Guerra Mundial, por Kurdjumov a Khandros em 1949 (OLIVEIRA et al., 2015). 

Ao final dos anos 50 o Engenheiro Químico e Mestre em Engenharia 

Metalúrgica William F. Buehler era metalurgista do Naval Ordnance Laboratory (NOL), 

ao estudar ligas equiatômicas de níquel-titânio (NiTi). A descoberta foi adotada como 

NITINOL® “Nickel Titanium Naval Ordnance Laboratory” (Kauffman and Mayo et al., 

1997). 

Com o passar dos anos após as descobertas desses materiais considerados 

inteligentes foram ficando cada vez mais famosos, atualmente de acordo com uma das 

publicações da revista “Acmite Market Intelligence”, demonstrou que a demanda global 

por metais na área biomédica em 2013 foi estimada em US$ 14,52 bilhões, 

representando um acréscimo de 7% em relação ao ano seguinte. Essa taxa de 

crescimento vem aumentando nos últimos anos, atualmente a expectativa é de US$ 

18,96 bilhões para o ano de 2017, e espera-se que em 2022 possa atingir US$ 26,54 

bilhões. 

Do ponto de vista mecânico, contudo um dos processos físicos mais importantes 

para essas aplicações é a transformação martensítica induzida pela deformação, que 

finalmente influencia as propriedades mecânicas das ligas de NiTi. Motivado por 

compreender e melhorar as propriedades mecânicas de ligas NiTi, os comportamentos 

das transformações induzidas por tensão sob os modos de tração e compressão, 

especialmente em materiais policristalinos, precisam ser estudados. A nucleação e 

seleção de variante martensítica sob tensão para os grãos sob a tração e a compressão 

geralmente são desiguais. Portanto, o tema em estudo constitui desafio tecnológico 

atual. 
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2. OBJETIVO 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 
 

Avaliar a influência da indução de transformação martensítica por diferentes 

níveis de deformação na microestrutura de uma liga NiTi superelástica. 

 

 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Estudar as variações microestruturais do fio de NiTi, no estado de entrega e 

sob tensão. 

 

 Quantificar a fração volumétrica de martensita transformada em função do 

grau de deformação. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. LIGAS COM MEMÓRIA DE FORMA 

3.1.1. O SISTEMA NiTi 

 
 

As ligas com memoria de forma (LMF) constituem um grupo de materiais 

metálicos que possuem a habilidade de recuperar uma geometria ou tamanho 

determinado anteriormente ao serem submetidas a um tratamento termomecânico 

apropriado. Os materiais metálicos, em geral, possuem uma deformação recuperável em 

torno de 0,2%, enquanto que as LMF chegam a 8% (Duerig and Pelton et al., 1994). 

Dentro desta classe de materiais considerados especiais devido ao efeito 

memoria de forma que conta com a presença de ligas binárias, ternárias e quaternárias, 

há relato de mais de 30 ligas que possuem tal efeito (VICTORIA; PONS, 2011), como: 

NiTi, CuAlNi, CuAlBe, CuAlMn, AgCd, AuCd, CuZn, InTi, NiAl, NiTi, FePt, FeMnSi, 

FeCoNiTi, NiTiCu, NiTiNb, CuZnAl, UNb, CuSn, CuZnGa, TiPdNi (Caluêt et al., 

2012; Materiais and Godoi, 2015) 

É comum estas ligas conterem um excesso de níquel (Ni) que pode atingir cerca 

de 1%. Já outros elementos como o ferro (Fe) e o cromo (Cr) também são 

frequentemente adicionados (para reduzir as temperaturas de transformação), bem como 

o cobre (Cu), para reduzir a histerese térmica de transformação e diminuir a tensão de 

escoamento da martensita. A presença de contaminantes como o oxigênio (O) e o 

carbono (C) pode também alterar a temperatura de transformação e degradar as 

propriedades mecânicas, o que faz com que seja desejável minimizar a presença destes 

elementos (José, Silva and Grande et al., 2009; Villarinho and Mecânico et al., 2010). 

Na Tabela 1 é demonstrada a influência de elementos comumente encontrados nessas 

ligas e como podem alterar significativamente a: temperatura de transformação de fase 

(TTF) e resistência desses materiais. 

Tabela 1: Alguns elementos encontrados em LMF e efeitos (Adaptado de LANGBEIN & 

CZECHOWICZ, 2013). 

Elemento C O N H Cu Cr Co Fe Ta V Nb 

TTF ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ → 

Resistência ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

 

São encontradas comercialmente em forma de tubos, filmes e fios finos. Nem 

todas essas ligas apresentam a mesma estrutura cristalina, apresentando propriedades 
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distintas, cada uma com suas particularidades, porém as ligas de NiTi apesar de seu 

custo elevado possuem boas propriedades em termos de boa recuperação de forma, 

resistência mecânica se destaca comparado as demais. 

 
3.2. TRANSFORMAÇÕES NAS LIGAS DE NiTi 

 
 

As ligas NiTi com memória de forma (LMF) são compostos intermetálicos que 

apresentam solubilidade moderada de níquel (Ni) e de titânio (Ti), assim como de  

outros elementos metálicos (KUŚ et al., 2012). O fundamento principal para a 

ocorrência do comportamento em especial nas LMF de NiTi é em decorrência a 

transformação de fase martensítica. Tradicionalmente esse termo era compreendido para 

descrever uma transformação de fase no sistema ferro-carbono (Fe-C), obtido pelo 

resfriamento brusco, contudo, na atualidade o conceito da transformação martensítica 

está mais abrangente podendo ser obtido em outras ligas e através de mecanismos 

diferentes (Magela et al., 2010). 

De maneira geral esta transformação de fase cristalográfica ocorre no estado 

sólido, quando o material é resfriado da fase de alta temperatura (austenita) e se 

transforma em uma fase de baixa temperatura (martensita) de maneira não-difusional, 

ou seja, sem modificações químicas localizadas. A modificação na estrutura cristalina 

geralmente é dada por cisalhamento, sendo considerado um movimento coordenado e 

cooperativo de átomos na rede. 

A temperatura de transformação é extremamente sensível à composição: uma 

modificação de 1% no teor de Ni pode resultar em uma mudança de 100°C nas 

temperaturas Mi ou Af (Magela et al., 2010). Observa-se no diagrama de fases na Figura 

1, o qual mostra que a composição equiatômica Ni-Ti da liga encontra-se numa faixa 

estreita do diagrama, no formato de um triângulo, sendo nesta pequena faixa onde o 

NiTi apresenta melhor potencial de suas propriedades. 
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Figura 1: Diagrama de fases NiTi (GEROLDO, 2009). 

Devido à complexidade da liga, seu conhecimento ainda não está amplamente 

consolidado na literatura técnico-científica em temperaturas abaixo de 630°C TiNi→ 

NiTi2 + Ni3Ti até 630°C. O NiTi possui solubilidade limitada do titânio a teores 

inferiores a 51% e praticamente não varia com o aumento da temperatura. Já o teor 

máximo de Ni não pode exceder 57%, a 1118°C. Abaixo desta temperatura a 

solubilidade do níquel diminui com o redução da temperatura e a temperaturas mais 

baixas é impossível obter o intermetálico de NiTi sem a existência de outras fases, 

quando do resfriamento lento (Melo et al., 2017). 

Para as LMF de NiTi a fase de alta temperatura é a austenita (B2) com estrutura 

cúbica de corpo centrado (CCC), que quando resfriado transforma-se em martensita 

monoclínica (B19’) (MATERIALIA, 2002). A martensita pode ser obtida em uma única 

etapa de transformação B2 → B19’ ou em duas etapas de transformação B2 → R → 

B19’ neste caso obtém-se a fase R, que apresenta estrutura trigonal com ângulo α a 

partir da célula cubica B2, pelo alongamento seguindo uma das quatro direções <111>. 

Tais estruturas estão ilustradas na Figura 2, a distorção triclínica aumenta com o 

decréscimo da temperatura, sendo este efeito mais acentuado para liga NiTi ricas em Ni 

(Otsuka et al., 1999). 
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Figura 3: Rede cristalina demostrando o processo reversível da matensita por (a) maclação e (b) 

acomodação da estrutura (adaptado de Souza, 2017). 

 

 

 

Figura 2:Estruturas cristalinas (adaptado de Calisto, 2016). 

Ligas que possuem propriedades de memória de forma sua transformação de  

fase martensítica é reversível, pois as tensões residuais geradas durante o processo de 

transformação são compensadas pelo processo de maclação e auto acomodação das 

variantes principais da martensita como pode ser visto na Figura 3 (Otsuka and Ren et 

al., 2005). 

 

 

A transformação direta e a reversa seguem caminhos distintos, o que é uma 

consequência da histerese da transformação. Ela está relacionada diretamente à 

dissipação de energia causada pelo choque de discordâncias e à criação de defeitos 

cristalinos. A Figura 4 ilustra as principais células unitárias encontradas nas ligas NiTi, 

e as estruturas dos precipitados Ni3Ti e NiTi2. 
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Figura 4: Célula unitária NiTi (CCC); Ni3Ti (CS); NiTi2 (HC). 

A terminologia empregada para expressar as “temperaturas características de 

transformações de fase” é apresentada a seguir: 

- Ms: temperatura de início da transformação direta da austenita em martensita sob 

resfriamento; 

- Mf: temperatura em que a transformação da austenita em martensita é completada sob 

resfriamento; 

- As: temperatura de início da transformação reversa da martensita em austenita sob 

aquecimento; 

- Af: temperatura em que a transformação reversa da martensita em austenita é 

completada sob aquecimento. 

- Md: a mais alta temperatura na qual a martensita será formada, a partir da fase 

austenita, em resposta a uma tensão aplicada; 

Na Figura 5 tem-se um gráfico representativo da fração de martensita com a 

temperatura, em conjunto com as principais transformações de fase das LMF. 

 

Figura 5: Temperaturas de transformação em função da fração volumétrica de martensita 

(COURA, 2016). 



8 
 

 

3.3. MICROESTRUTURA 

 
 

A microestrutura depende muito da composição química da liga e os 

processamentos de fabricação e tratamentos térmicos a qual o metal tenha sido 

submetido, como por exemplo, pode ser visto nas Figuras 6 e 7 a seguir obtidas por 

microscopia eletrônica de varredura: 

 

Figura 6: MEV chapa superelastica de NiTi: transversal e longitudinal (Lins, 2017). 

As imagens da chapa superelástica de NiTi demostram uma quantidade e 

tamanhos das agulhas bem variadas quando analisados em seções diferentes, devido ao 

tipo de esforço no qual o material tenha sido submetido, nesse caso a compressão 

induzindo transformações martensíticas nas superfícies das chapas (Lins et al,. 2017). 

Pode-se comparar esse efeito com a Figura 7, onde se tem um fio de memória de forma. 

 

Figura 7: MEV fio de memória de forma NiTi: longitudinal e transversal (Lins, 2017). 

Na Fig. 7 observa-se uma estrutura martensitica mais preenchida do que no caso 

do superelastico, pela estrutura austenítica ser induzida termicamente. Outro exemplo 

pode ser visto na Figura 8 na imagem de um fio obtido por microscopia ótica. 
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Figura 8: MO liga NiTi superelastica (Godoi, 2015). 

Na Figura 8 pela imagem de um fio superelástico de NiTi são observadas 

diferentes morfologias, apresentando uma estrutura dendrítica e certas regiões com 

corrosão. Proveniente de não ter ocorrido tratamento térmico após o processamento 

(MATERIAIS; GODOI, 2015). 

 
3.4. PRINCIPAIS PROPRIEDADES 

3.4.1. PROPRIEDADES FÍSICAS 

 
 

Nas ligas binárias de NiTi os efeitos de memória de forma simples e duplo e a 

superelasticidade só ocorrem na estreita faixa de composição química demonstrada no 

diagrama da seção anterior, próxima ao equilíbrio estequiométrico, onde a fase 

intermetálica NiTi (B2) pode ocorrer sem a existência de outras fases em condições de 

equilíbrio, apresentado no diagrama de fases. Na Tabela 3, de forma geral, apresenta 

algumas das propriedades físicas da ligas de NiTi. 

Tabela 2: Algumas das propriedades físicas das ligas NiTi (Adaptado de Duerig et al., 1990). 
 

Propriedades Austenita (B2) Martensita (B19’) 

Resistividade elétrica, Ω.m 10,0x10
-7

 8,0x10
-7

 

Condutividade térmica, W/(m.K) 18,0 8,6 

Susceptibilidade magnética, 

H/(m.kg) 

4,8x10
3
 3,1x10

3
 

Coeficiente de dilatação, K
-1

 11,0x10
-6

 6,6x10
-6

 

Calor específico, J/(kg.K) 3,2x10
2
 

Calor latente de transformação, J/kg 2,4x10
4
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Conforme se pode constatar pelos valores apresentados na Tabela 3, algumas 

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

susceptibilidade magnética e o coeficiente de dilatação térmica variam 

significativamente em função da fase que é estável para uma determinada 

temperatura/tensão aplicada. Isto se deve ao fato das propriedades físicas estarem 

intimamente ligadas à estrutura cristalina da fase presente (Paula et al., 2006). 

As propriedades que permitem a aplicação na engenharia das ligas NiTi podem 

ser otimizadas controlando a precipitação de partículas de Ni4Ti3 na matriz austenítica 

(B2). A precipitação de partículas ricas em Ni afeta a concentração de níquel da matriz 

do material e a temperatura Mi aumenta consideravelmente com a diminuição do teor de 

níquel. Este tipo de precipitação é dependente do tempo e temperatura de 

envelhecimento do material e com possibilidade de formação da fase-R (MAGELA, 

2010). 

 
3.4.2. PROPRIEDADES MECÂNICAS 

 
 

As ligas de NiTi tornaram-se importantes para aplicações de carregamento 

dinâmico às suas grandes tensões recuperáveis e alta capacidade para dissipar energia. 

Portanto são muito exploradas para aplicações de engenharia, por exemplo, para 

amortecimento de impacto, proteção sísmica ou monitoramento de saúde para detecção 

de danos por impacto. (YONEYAMA et al., 2010) 

Como a maioria das alegações de LMF, as ligas de NiTi mostram diferenças 

marcantes no comportamento mecânico, dependendo se são testadas nas fases 

austenítica ou martensítica. A curva tensão-deformação na fase martensítica pode ser 

dividida em três regiões bem definidas, podendo ser vistos nas sessões seguintes para 

superelasticidade e efeito memoria de forma (LAGOUDAS, 2010). 

O fenômeno típico da recuperação consiste na aniquilação mútua de 

discordâncias, isso leva à redução da dureza e aumento da ductilidade por nucleação e 

crescimento de grãos endurecidos sem tensão. Para as ligas que sofrem uma 

transformação martensítica termoelástica, a influência da ativação térmica e aniquilação 

de defeitos na recuperação da memória de formas e da superelasticidade ainda é 

relativamente desconhecida (DAER et al., 2017). Na Tabela 3 têm-se algumas das 

principais propriedades mecânicas para ligas NiTi. 
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Tabela 3: Propriedades Mecânicas (Adaptado de Duerig et al., 1990). 
 

Propriedades Austenita (B2) Martensita (B19’) 

Modulo de Young (GPa) 83 28 a 41 

Limite de escoamento (Mpa) 195 a 690 70 a 140 

 

A dureza à temperatura ambiente depende da temperatura Ms de transformação 

martensítica B19’. A ocorrência de transformação de fase R supostamente diminui a 

dureza em ligas de NiTi ricas em Ni, porém independentemente do conteúdo de Ni, 

quanto menor a temperatura, maior a dureza (QIN et al., 2018). A Figura 9 mostra um 

exemplo do comportamento da liga sob carregamento. 

 

Figura 9: Curvas de indentação para uma liga com memória de forma de NiTi a partir de recortes 

esféricos usando uma ponta de raio de 5 μm e a curva de tensão à temperatura ambiente (adaptado 

de Abbas, 2013). 

 

A Figura 9 mostra curvas de indentação para LMF NiTi, o teste de tração padrão 

(inserção da Fig. 9) confirma a superelasticidade do material a esta temperatura com o 

início da transição de fase direta em aproximadamente 2,2% de deformação. As curvas 

do loop de indentação indicam que a transição de fase ocorre sob todas as cargas de 

indentação especificadas. Quando a carga de indentação é menor do que 25 mN, todas 

as profundidades de indentação podem ser significativamente recuperadas devido à 

transição de fase reversa durante o estágio de descarga (Abbas et al, 2013). Há apenas 
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uma pequena porcentagem da profundidade de recuo residual em cargas maiores de 

indentação (ARUNKUMAR et al., 2018). 

Para o material forjado, a forma da curva de tensão depende da orientação, além 

disso, dependendo do modo de deformação, detalhes da liga e da história 

termomecânica anterior: nas curvas de martensita serão obtidas diferenças acentuadas 

em tensão, compressão e torção. (LAGOUDAS, 2010; ZHANG et al., 2014). 

 
3.5. COMPORTAMENTO TERMODINÂNICO LMF 

 
 

Do ponto de vista termodinâmico, a transformação martensítica é caracterizada 

pela busca de um mínimo de energia livre. Assim, a fase estável é aquela de menor 

energia para uma dada temperatura. Em princípio, a transformação direta (austenita para 

martensita) deverá ocorrer quando a energia química livre da fase martensita (GM) for 

menor que a da fase austenita (GA) e vice-versa (Otsuka and Ren et al., 1999). 

Como nas transformações martensíticas não há variação da composição, as 

curvas de energia livre podem ser representadas como na Figura 10. Abaixo de T0, a 

energia livre da martensita é menor, logo ela é estável. Acima de T0, a austenita passa a 

ser a fase termodinamicamente estável. 

 
 

 
Figura 10: Aspecto termodinâmico associado às transformações martensíticas (Adaptado de 

WANG, M. et al., 2012). 

 

 
 G

A
 = Energia livre da fase martensitica 

 G
M

 = Energia livre da fase austenitica 

 T0 : Temperatura de transformação. 

 ∆GMS
A→M

: Força motriz para nucleação da fase M; 
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 ∆GAS
M→A

:Força motriz para nucleação da fase A; 

 ∆TMS: Super-resfriamento para nuclear M = T0 – Ms; 

 ∆TAS: Super-aquecimento para nuclear A = As – T0. 

 

Termodinamicamente é necessário que haja uma redução da energia livre de 

Gibbs do sistema, a fim de que a transformação martensítica ocorra. Entretanto, a 

transformação requer um excesso de energia livre devido à energia não-química 

associada à transformação (a energia de interface austenita/martensita e a energia de 

deformação associada à variação do volume). Caso a diferença entre a energia livre 

química de ambas as fases não seja maior do que a energia livre não-química necessária, 

a transformação não se inicia (Otsuka and Ren et al., 2005). Na maioria das 

transformações martensíticas, a energia não-química é igual a energia química. Por 

causa disso, um superesfriamento ∆T é necessário para a nucleação da martensita e um 

superaquecimento é necessário para uma transformação reversa. O fator termodinâmico 

e as transformaçõe dessas ligas refletem em suas principais propriedades como: 

superelasticidade (SE) e efeito memória de forma (EMF). 

A martensita é uma fase de menor simetria que a austenita e portanto apresenta 

muitas orientações. A fase austenita, tem uma única geometria possível que minimiza a 

energia interna do sistema. Contudo, quando um material é esfriado abaixo da 

temperatura Ms e se deforma, ao retirar a carga e logo recupera sua forma inicial 

(sempre que não haja deformação plástica). 

A martensita pode ser gerada tanto por tensão como por resfriamento. Sabendo 

que se pode gerar martensita acima da temperatura Ms ao aplicar-se uma tensão 

adequada. Este calculo pode-se observar na Equação de Clausius: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onde σ é a tensão que permite manter a transformação de fases em equilíbrio 

∆SA→M* e ∆HA→M* são as variações de entropia e entalpia por unidade de volume, 

respectivamente, ɛA→M a deformação de engenharia e T0 a temperatura de equilíbrio que 

surge da igualdade de energia. Também se pode definir uma temperatura, chamada Md 
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que é a máxima temperatura que se pode observar martensita, que na deformação 

plástica combine com a formação de martensita. 

 
3.6. SUPERELASTICIDADE 

 
 

Superelasticidade (SE) é a capacidade de o material sofrer grandes deformações, 

causadas pela aplicação de tensões, e retornar a sua forma original ao fim do 

descarregamento das mesmas (WIGGERS et al., 2007). O comportamento superelástico 

das LMF está associado à transformação de fase induzida por tensão mecânica, gerando 

uma deformação elevada quando uma carga é aplicada e uma subsequente recuperação 

desta deformação após alívio do carregamento, em temperaturas acima da austenítica 

final (Af) e abaixo da Md. 

Pode-se afirmar que a transformação de fase pode também ser induzida através 

da aplicação de uma carga suficientemente alta no material quando este se encontra na 

fase austenítica de mais alta temperatura. O resultado desta carga é uma martensita não 

maclada nucleada a partir da austenita pela aplicação da tensão mecânica. Se a 

temperatura do material estiver completamente acima da Af, será observada uma 

completa recuperação de forma após o alívio da carga aplicada, no retorno para a fase 

austenítica. Este comportamento é conhecido por pseudoeslasticidade ou 

superelasticidade (Dinâmico et al., 2016) 

Analisando este fenômeno através do ponto de vista termodinâmico, significa 

que se torna mais fácil (menor energia livre) gerar fase martensítica no material, do que 

deformar-se plasticamente (formação e movimentação de discordâncias) (DUERIG; 

PELTON, 1994). Na Figura 11 para o comportamento do NiTi observa-se uma histerese 

até o material atingir determinados valores de tensão e deformação, neste fenômeno a 

austenita transforma-se diretamente em martensita orientada e para completar o ciclo o 

material é descarregado antes de atingir o limite de escoamento do material (LE). 
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Figura 11: Diagrama Tensão x Deformação e mudanças cristalográficas no SE(Adaptado Langbein, 

2013). 

Neste processo não há a necessidade de ativação térmica, a temperatura em que 

o carregamento/descarregamento (Tc/d) deve ocorrer deve ser Af < Tc/d < Md, onde Md é 

a temperatura em que não é possível obter martensita induzida por tensão, pois a fase de 

alta temperatura (austenita) é totalmente estável (HABERLAND; ELAHINIA; 

WALKER, [s.d.]; OTSUKA; REN, 1999). 

Nem todas as ligas necessariamente apresentam a SE. Dentro da família de ligas 

de NiTi ou nitinol comercialmente disponíveis, alguns termos podem ser designados: 

“pseudoplástico”, “elástica linear”, “não superelástica” ou “martensita estável” que, 

embora possa ser similar em química à memória de forma convencional e variedades 

superelásticas, podem exibir propriedades mecânicas distintas e úteis (Willard et al., 

2013). Os produtos superelásticos de NiTi diferem dos produtos não superelásticos no 

grau de trabalho a frio produzido pelo processo de fabricação (THAYER et al., 1995). 

O NiTi pseudoplástico ainda pode aceitar até cerca de 2-5% de tensão enquanto 

permanece no regime elástico (não permanece com a mesma constância de uma liga 

superelástica), o que ainda é muito bom em comparação a aços comuns os quais aceita 

ate cerca de 0,44% de tensão antes de deformar plasticamente (irreversível), enquanto o 

NiTi superelástico pode aceitar até cerca de 8% de deformação elástica antes da 

deformação plástica (Willard et al., 2013). O comportamento SE depende da historia 

térmica do material, tratamentos térmicos podem produzir ou eliminar tal 

comportamento. (YONEYAMA et al., 2010). 
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3.7. EFEITO MEMÓRIA DE FORMA 

 
 

O efeito de memória de forma consiste basicamente na capacidade destas ligas 

quando aquecidas recuperarem certa quantidade de deformação não recuperável. Esta 

habilidade de “memorizar” uma forma particular é consequência direta de 

transformações de fase martensítica induzida térmica e/ou mecanicamente. O 

comportamento é dependente da temperatura, já que em função dela as LMF podem 

existir em diferentes fases (Braga et al., 2013). 

O EMF ocorre quando o material é carregado de tal modo que a estrutura 

alcança a fase da martensita orientada e depois é descarregada enquanto a temperatura 

permanece abaixo da temperatura de início de transformação austenítica (As). Aquecer o 

material ao estado austenítico resultará na recuperação de deformação e o material 

retornará a forma original. Na Figura 12 é demonstrado o comportamento da rede 

cristalina para o EMF. 

Figura 12: Curva Tensão x Deformação x Temperatura e mudanças cristalográficas (Adaptado 

Langbein, 2013). 

O material encontra-se inicialmente com a estrutura “1” (martensita maclada), ao 

ser submetido a um carregamento mecânico passa para o estágio “3” de martensita 

orientada, quando o material é aquecido ocorre a transformação de fase de martensita 
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orientada para austenita até a temperatura Af, estágio “6”, ao resfriar o material ele 

apresenta a mesma forma original porem volta a ser considerado martensitico. 

Os estágios citados anteriormente são observados na curva Tensão x 

Deformação x Temperatura, porem os estágios “4” e “5” mostram que o material não 

percorre o mesmo caminho, outro fator determinante para que ocorra o efeito, o 

carregamento mecânico não pode superar o LE. A Tabela 4 apresenta algumas 

temperaturas de transição de ligas comerciais. 

 
Tabela 4: Efeitos e temperaturas de transição (Adaptado de D. Vilarinho 2010). 

 

Efeitos Temperaturas de transição 

Superelasticidade -25ºC < Af < -15ºC 

Superelasticidade Af = 0ºC 

Superelasticidade 10ºC < Af < 20ºC 

Memoria de Forma 25ºC < Af < 45ºC 

Memoria de Forma 75ºC < Af < 85ºC 

Memoria de Forma 95ºC < Af < 110ºC 

 

Através da Tabela 4 observa-se que os efeitos SE e EMF estão diretamente 

interligados as temperaturas em que ocorrem as principais transformações de fase, 

sendo o efeito SE visto apenas em ligas que apresentam a temperatura Af em 

temperaturas relativamente baixas. 

 
3.8. PROCESSOS DE FABRICAÇÃO 

 
 

Durante o processo de fabricação das ligas de NiTi com EMF e SE é de suma 

importância a determinação das temperaturas de transformação e a caracterização da 

recuperação da forma. 

O processo de fabricação da liga Nitinol consiste basicamente de quatro etapas: 

fusão/lingotamento; forjamento/laminação a quente; trabalho a frio; conformação para a 

forma final e tratamento térmico para obter o efeito de memória de forma ou 

superelasticidade (SASHIHARA et al., 2007). Tais etapas podem ser vistas pelo 

fluxograma na Figura 13. 
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Figura 13: Etapas do processo de fabricação. 

A presença de oxigênio promove a formação de uma inclusão de Ti4Ni2Ox que 

tende a reduzir a quantidade de titânio na matriz. Como efeito, a Ms se torna mais baixa 

e há retardamento no crescimento de grãos (Souza et al., 2017). 

 
3.8.1. FUSÃO 

 
 

A atmosfera de fusão deve ser controlada visando garantir a pureza dos lingotes, 

assim todos os processos de fusão devem ser realizados em vácuo ou em atmosfera 

inerte. O titânio contido na liga é extremamente reativo na temperatura de fusão da liga 

(1300°C), logo, as propriedades do lingote e a composição química requerida não 

seriam atingidas caso a fusão fosse realizada em atmosfera reativa. Os dois métodos 

mais comuns de fabricação do Nitinol são: VIM (Vaccum Inducion Melting) e VAR 

(Vaccum Arc Remelting) (WIGGERS et al., 2007). O processo VIM pode ser visto na 

Figura 14. 

Figura 14: Ilustração esquemática do processo VIM (Godoi, 2015). 

Consiste em agrupar todos os elementos constituintes da liga em um cadinho 

eletricamente condutor em uma câmara de vácuo e aquecer o cadinho através de 

indução elétrica. Uma vez fundidos os constituintes, o campo de indução movimenta o 

LMF 
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Fundiçao 

Trabalho a 
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frio 
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Treinamento 
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material fundido completamente, resultado na homogeneidade do material fundido. A 

homogeneidade é confirmada nos lingotes, onde uma variação de dois graus nas 

temperaturas de transformação é permitida. Outro processo comumente utilizado é o 

VAR ilustrado na Figura 15. 

 

Figura 15: Ilustração esquemática do processo VAR (Godoi, 2015). 

Na maioria dos casos, o lingote é cortado em pequenos pedaços e é reagrupado 

em diferentes configurações no eletrodo passando novamente pelo processo de fusão 

por descarga elétrica com o intuito de obter-se um grau adequado de mistura. Este 

processo pode tornar-se muito oneroso e não proporcionar uma mistura ideal quando 

comparada ao processo VIM. O processo VAR é frequentemente utilizado para refinar 

os lingotes produzidos através do VIM (DUERIG; PELTON, 1994; MATERIAIS; 

GODOI, 2015; WIGGERS, 2007). 

Outros processos de fusão como fusão em arco não consumível, fusão por feixe 

de elétrons e fusão por plasma são usados em escalas experimentais. Esses processos 

vêm sendo adaptados para escalas industriais por permitirem a fabricação de ligas com 

baixíssimo teor de contaminantes e melhor controle de composição, podendo até 

adicionar outros elementos à liga (SASHIHARA et al., 2007). 

 
3.8.2. TREFILAÇÃO 

 
 

Os fios de Nitinol podem ser trefilados facilmente em pequenos diâmetros, 

embora haja a retenção de óxidos superficiais, porém esse fato não altera o processo. Os 

lubrificantes utilizados com êxito para a trefilação desses fios incluem estearato de 

sódio, dissulfeto de molibdênio, lubrificante de grafite em água e lubrificantes a base de 
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petróleo. Tubulações de Nitinol, embora difíceis de serem fabricadas, são feitas em 

escala comercial (MATERIAIS; GODOI, 2015). O processo pode ser visto na Figura 

16. 

 

Figura 16: Processo de trefilação (Adaptado de Marcelo Dall, 2006). 

Um importante fator a ser considerado na trefilação do NiTi é o retorno elástico 

que ocorre após o processo, pode ser realizado em diversas etapas, passando inúmeras 

vezes por diversas fieiras sucessivas, geralmente é realizado tratamento térmico de 

recozimento para melhorar a ductilidade do produto final, visto que ocorre encruamento 

(Federal et al., 2012). A temperatura de trabalho deste material geralmente encontra-se 

entre 600 a 800ºC. 

 
3.8.3. TREINAMENTO 

 
 

Como já foi apresentado o EMF das ligas NiTi uma das etapas finais do 

processamento dessas ligas consiste no “treinamento” para sua aplicação final. 

Normalmente fala-se de "treinamento" de liga com memória de forma. Tensão interna 

deve ser estável em ciclos térmicos através da transformação e é geralmente um 

resultado de defeitos irreversíveis. Após cada ciclo de carga e descarga, uma pequena 

tensão residual permanece. Defeitos irreversíveis também podem ser criados através da 

presença de partículas (Caluête et al., 2012). 

O treinamento implica que a memória de forma pode “aprender” a se comportar 

de determinada maneira. Sob circunstâncias normais a liga memória de forma “lembra” 

sua forma em alta temperatura, mas ao aquecer para recobrar sua memória de forma em 
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alta temperatura, imediatamente ela “esquece” a sua forma em baixa temperatura. 

Entretanto ela pode ser “treinada” a lembrar (VILLARINHO; MECÂNICO, 2010).  

Dois tipos de treinamento mais comuns podem ser realizados para criar o efeito de 

memória de forma. 

 
3.8.4. TREINAMENTO UNIDIRECIONAL 

 
 

É o método mais utilizado para treinamento de uma liga com memória de forma, 

devido a sua maior simplicidade de execução e controle de temperatura. O método 

consiste em arrefecer a liga abaixo de Mf e deformá-la, em seguida a liga é limitada de 

movimento em uma condição deformada e aquecida acima da Af, como ilustrado na 

Figura 17 (Zanaboni et al., 2008). 

 
 

Figura 17: Treinamento one-way (Souza, 2017). 

É a forma mais simples de memória de forma, pois exige menor quantidade de 

processamento, reduzindo seu custo (José R. Santiago Anadón et al., 2002). Materiais 

com a característica de efeito de memória de forma unidirecional apenas podem lembrar 

sua forma original mediante aplicação de calor à sua forma deformada. A mudança de 

forma ocorre por meio de uma transformação de fase, onde a estrutura maclada, inerente 

a sua fase martensítica, transforma-se em uma estrutura austenítica (Victoria and Pons  

et al.,2011). 

 
3.8.5. TREINAMENTO BIDIRECIONAL 

 
 

De forma mais simples, para um atuador, a LMF é "ensinada" ou "treinada" para 

lembrar uma forma quente e fria, isto é conhecido como memória de forma de duas 
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vias. O efeito bidirecional intrínseco permite à LMF uma mudança em sua forma, 

mediante aquecimento ou arrefecimento, como mostrado na Figura 18. Uma vez 

treinado, a mudança de forma do material ocorre de maneira reversível e sem aplicação 

de tensão ou carga, somente variando a temperatura através da Af e Mf (Zanaboni et al., 

2008). 

 

Figura 18: Treinamento two-way (Souza, 2017). 

Em termos de aplicabilidade, ligas com efeito de memória de forma bidirecional 

intrínseco não são muito difundidas. Isto ocorre devido a uma maior complexidade de 

treinamento, que envolve grande número de ciclos e uma menor capacidade de realizar 

trabalho, quando comparada a uma liga com efeito de memória de forma unidirecional 

(Souza et al., 2017). 

 
4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1.MATERIAIS 

 
Para o desenvolvimento deste estudo, uma liga binária contendo níquel e titânio 

foi adquirida por intermédio da empresa Nex Metal Corporation. O material foi 

recebido na forma de fio com diâmetro de 1 mm, no estado como recebido, com 

temperatura de transformação de fase Af em torno de -15ºC, segundo informado pelo 

fornecedor. 

 
4.1.1. COMPOSIÇÃO QUIMICA DAS LIGAS 

 
 

Análises via EDS, acoplado ao MEV, proporcionaram a obtenção de resultados 

semelhantes para todas as amostras independentemente das regiões analisadas. Todas 
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estas apresentaram em sua composição química somente a presença de Ni e Ti. A 

Figura 19 mostra uma análise qualitativa do resultado obtido em uma determinada área. 

 

Figura 19: Análise qualitativa obtida por EDS. 

A Tabela 5 expõe a composição química do fio de NiTi atribuída por EDS. 

Tabela 5: Composição química 
 

COMPOSIÇÃO at.% 

Ti 52 

Ni 48 

Total 100 

 

De acordo com a composição química obtida via EDS, observou-se um maior 

teor de Ti na liga. Nas ligas com menores teores de Ni ocorre uma maior deformação de 

transformação que nas ligas ricas em Ni, devido à natureza das deslocações que 

oferecem pequena resistência ao crescimento de variantes de martensita 

preferencialmente orientadas. (MISRA; GREENBAUER-SENG, 2013). 

 
4.1.2. IDENTIFICAÇÃO VIA DRX DAS FASES PRESENTES NO 

MATERIAL 

 
A difração de raios-X (DRX), proporcionou, a identificação das fases presentes 

no material como recebido e na temperatura ambiente. Através do difratograma abaixo, 

é possível verificar claramente que a liga apresenta as fases B19’ e B2, que 

correspondem às fases martensita e austenita, respectivamente, tendo como 
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predominância a fase B2 como o pico mais intenso (PAULO CESAR DAHIA DUCOS, 

2006). Como pode ser visto na Figura 20. 

 

Figura 20: Análise de DRX da liga NiTi como recebido. 

Estes resultados se aproximam dos dados encontrados na literatura para as ligas 

NiTi superelásticas estudadas a temperatura ambiente, que são compostas 

principalmente pela fase austenítica, devido a liga ser rica em titânio (CRACIUNESCU; 

SILVA; FERNANDES, 2015). 

 
4.2. MÉTODOS 

4.2.1. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 
 

As análises de caracterização foram realizadas no fio nas condições como 

recebido e submetido a tensões, variando o parâmetro de deformação através de 

diferentes raios de curvatura. Para as caracterizações, as amostras foram examinadas via 

microscopia óptica (MO) e microscopia eletrônica de varredura por emissão de campo 

(MEV-FEG) e difração de raios-X (DRX). A determinação da composição química se 

deu por meio de espectroscopia de energia dispersiva (EDS). Ensaios de microdureza 

foram realizados no material como recebido, e nas regiões tensionadas. Por fim, através 
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do software ImageJ foram realizadas quantificações de fases nas amostras produzidas. 

A Figura 21 apresenta as etapas do procedimento experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21: Fluxograma Experimental. 

 

 
4.2.2. CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DOS FIOS 

 
 

Foram realizadas dentre as técnicas de caracterização microestrutural, 

microscopia óptica (MO) e MEV-FEG (ZEISS AURIGA 40), equipamentos do 

Laboratório de Caracterização Estrutural dos Materiais (LCEM) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), foram realizadas à temperatura ambiente para 

observação da morfologia das possíveis fases presentes e presença de precipitados no 

material em estudo. Com objetivo de caracterizar as fases presentes à temperatura 

ambiente, caracterizações estruturais via DRX (Shimadzu XDR 7000) foram realizadas. 

Com o propósito de identificar a composição química elementar do fio adquirido, as 

amostras preparadas metalograficamente foram sujeitas a análises via EDS, acoplado ao 

MEV (Hitachi TM3000). 

As medidas de microdureza Vickers foram realizadas no microdurômetro 

FUTURE – TECH, modelo FM - 810, disponível no laboratório de metais e ensaios 

mecânicos da UFRN. 
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4.2.3. PREPARAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA 

 
 

(1) Foi fornecido um fio de nitinol com 1 mm de diâmetro, através desta foram 

realizados 3 dobras com diferentes raios de curvatura, obtendo os seguintes 

raios: 4mm, 3mm, 2mm. Devido ao caráter superelastico do fio, para que fossem 

mantidas as curvaturas, foram colocados “nós” de fios de cobre. 

 
(2) Os embutimentos foram realizados a frio, utilizaram-se moldes de silicone, a 

resina e o catalisador utilizados foram de cura a frio, mantidos por um tempo de 

aproximadamente uma hora de cura. 

 
(3) Na etapa de lixamento, foram feitos lixamentos em lixa d’água #120 até eliminar 

o desnível gerado pelo fio de cobre, seguido da remoção da camada anodizada 

do nitinol, podendo em seguida passar para as lixas (#220, 360, 480, 600), sem 

comprometer a parte da amostra para análise. Foi utilizada: lixadeira/politriz 

Buehler Metasevv 250 Grinder – Polisher. Com os seguintes parâmetros: Força 

inicial de 65N – 40N, por um tempo de 7 minutos para cada lixa, rotação no 

mesmo sentido com relação ao movimento do disco da lixa, com aplicação 

constante de água mantendo uma fina película entre a amostra e a lixa. 

 
(4) Na etapa de polimento foram utilizados 3 suspensões de diamante, 

granulometrias de 6µm, 3µm, 1µm. Também foi utilizada a lixadeira/politriz 

Buehler Metasevv 250 Grinder – Polisher, com os seguintes parâmetros: força 

de 45N-50N por um tempo de 5 minutos para cada pano, e aplicação de 

suspensões: Buehler MetaDi Supreme, Polyerystalline Diamond Suspension; 

6µm, 3µm, 1µm (+ lubrificante para metais) para cada pano. Em seguida foi 

realizado o polimento com aplicação de alumina 0,05µm, mantendo os mesmos 

parâmetros anteriores. Para finalizar essa etapa, foi realizado um polimento 

químico abrasivo final, em politriz Buehler Minimet, com os seguintes 

parâmetros: carga 15N com velocidade de 15 rpm por 90 minutos, com sílica 

coloidal ultrafina de 0,02µm de diâmetro. 

 
(5) Limpeza: em ultrassom com amostras imersas em etanol absoluto por 5 minutos 

seguido de secagem em secador de amostras. 
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(6)  Ataque químico foi realizado com reativo com composição de 81% de ácido 

acético glacial (CH3COOH), 13,5% de ácido nítrico (H2NO3), e 5,5% de ácido 

fluorídrico (HF), deixando a amostra imersa por aproximadamente 25 segundos. 

 
Na Figura 22 podem ser observadas as amostras quando embutidas e após a 

etapa de lixamento. 

 

Figura 22: Amostras embutidas e lixadas. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos para o 

desenvolvimento do objetivo proposto. São analisados os resultados: dos ensaios de 

caracterização microestrutural (MO e MEV) para o fio no estado como recebido e 

depois de submetido aos diferentes raios de curvatura; ensaios de microdureza vickers; 

etereologia quantitativa; por fim medições do tamanho das agulhas de martensita. 

 
5.1. CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL 

5.1.1. MICROSCOPIA OPTICA 

 
 

A seguir são apresentadas imagens da amostra no estado de entrega obtidas via 

microscopia óptica. Verifica-se que o fio como recebido tem uma microestrutura 

constituída por agulhas de martensita dispersas em uma matriz austenítica. Compara-se 

o fio no sentido longitudinal ao trabalho de conformação mecânica, com o corte 

transversal ao mesmo. Como pode ser observado na Figura 23. 
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(A) 

(B) 
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(C) 

(D) 

Figura 23: MO do fio como recebido “A, B” corte longitudinal; “C, D” corte transversal. Ataque 

químico: HF + H2NO3 + CH3COOH (1:2:12). 
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As imagens do fio de nitinol com 1mm de diametro como recebido, observa-se 

que no sentido longitudinal “A”e “B” apresentam agulhas de martensitas maiores, 

preferencialmente orientadas no sentido da trefilação, nas regiões das bordas dos fios 

tem-se uma estrutura martensitica um pouco mais refinada pelo esforço de compactação 

da fieira durante o processamento. Na regiões apontadas pelas setas nas imagens “A, C 

e D” possuem uma estrutura de solidificação, aparentemente dendrítica, a qual não 

deveria aparecer neste material, pois de acordo com as informações do fabricante o fio 

havia passado por um tratamento térmico de recozimento, eliminando tais efeitos. 

Na Figura 24, mostra um esquema ilustrativo das tensão imposta num fio quando 

submetido ao esforço de flexão. O esforço de flexão gera tensões de tração na linha 

externa no fio e tensões de compressão na linha interna, tais comportamentos podem 

influenciar nas transformações induzidas por tensão. 

 

 

Figura 24: Esquema ilustrativo de um fio sob flexão (adaptado MAO, 2008). 

De acordo com o esquema acima, investiga-se os comportamentos de 

transformação martensitica induzida por tensão das ligas NiTi sob flexão, com o 

momento de flexão de “M”, como ilustrado na Fig. 24 sob pura flexão uniaxial. A seção 

longitudinal do fio pode ser dividida várias porções. 

Na Figura 25 tem-se as imagens obtidas pelo MO na região de curvatura para o 

raio de 4 mm (R4), A área de tensão pode ser esperada a ocorrência de células 

martensíticas. 
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(A) 
 

 

(B) 
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(C) 
 

 

(D) 
 

 

Figura 25: Imagens do MO na região da curva do R4. 
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Nas imagens “C” e “D” pontos e traços escuros são visto mais nitidamente, os 

quais são característicos de precipitados arrancados durante as etapas de lixamento e 

polimento, os traços com direção preferencial ao sentido de trefilação. 

As células formadas na região de tração, mostrando uma martensita mais 

refinada comparada a martensita dispersa na matriz austenítica, como pode ser 

observado nas imagens “A” e “B”. Segundo Li Hu (2016), a formação dessas células 

podem ter sido originadas por grãos austeníticos, sendo as agulhas inicialmente 

formadas nos contornos e prosseguindo para o preenchimento completo do inteiro do 

grão. 

Na Figura 26 observa-se o MO para a amostra com raio de curvatura de 3 mm 

(R3). 
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(A) 
 

 
 

(B) 
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(C) 
 

 
 

(D) 

Figura 26: Imagens do MO na região da curva do R3. 
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Nesse caso observa-se nas imagens “A” e “B” uma fratura na zona de 

compressão, pela imagem “C”, onde a trinca se propaga foi de forma frágil. Segundo 

(LUO et al., 2016) se a rigidez da fratura for menor que a intensidade crítica da 

deformação pela expansão da martensita, a ponta da trinca não poderia ser presa por 

martensita. 

Nas imagens “C” e “D” percebe-se uma diferença no tamanho das agulhas 

martensiticas formadas, desta vez a região que apresenta maiores e mais dispersas esta 

na zona que seria a linha neutra, apresentando uma martensita mais refinada e a zona de 

compressão um tamanho intermediário entre as demais. Afirma-se que devido a esta 

transformação ser assimétrica, a linha neutra desloca-se para o lado compressivo, que 

contem maiores tensões críticas (MAO et al., 2010). 

Na Figura 27 podem ser vista as imagens do MO para o R2. 
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(A) 
 

 

(B) 
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(C) 
 

 

(D) 
 

 

Figura 27: Imagens do MO da região da curva do R2. 
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Apesar de não mostrar uma trinca como visto na Fig. 27, o R2 na prática, 

ao diminuir um pouco mais este raio de curvatura o fio rompe por completo (devido a 

outros testes realizados com o mesmo material). Observa-se uma grande quantidade de 

martensita residual principalmente nas regiões que estão sob maior tensão. As regiões 

onde houve ocorrência de uma martensita ultra refinada, provavelmente decorrente de 

deformação plástica, possibilitando que menores ampliações sejam adotadas devido às 

escalas atingidas. 

A Figura 28 apresenta imagens obtidas no MO de regiões fora do raio das curvas 

das amostras analisadas, demostrando um aspecto de lentes de tamanho uniforme, sem 

orientação preferencial. 

 
 

(A) 
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Figura 28: Região fora da curva (A, B) MO. 

 
 

5.1.2. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

 
 

A seguir são mostradas as imagens das mesmas regiões, porem obtidas pela 

técnica de microscopia eletrônica de varredura, proporcionando um melhor contraste e 

mais detalhes das regiões analisadas. 

Na Figura 29 têm-se as imagens obtidas no MEV para a curva R4. 

(B) 
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(A) 
 

 

(B) 
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(C) 
 

 

(D) 
 

 

Figura 29: Imagens do MEV na região da curva no R4. 
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As imagens obtidas pelo MEV destacam a quantidade de martensida formada 

por deformação ou induzida por tensão, como podem ser vistas na Figura 30. Apesar de 

este ser o raio de curvatura mais suave das amostras, estas regiões podem ter surgido 

devido a deformações plásticas heterogêneas sofridas pela liga durante a deformação, 

sendo estas geradas, geralmente ao redor de precipitados incoerentes, pois ambas 

induzem a nucleação (HU et al., 2016). Conforme as ampliações são observadas uma 

grande quantidade de precipitados dispersos na matriz, muitos deles ricos em Ti de 

acordo com os resultados de EDS, pois favorecem a propriedade de supereslaticidade. 

Com as informações sobre a evolução do microestrutural estado do fio durante a 

tensão (conseqüências são a acumulação gradual de defeitos, acumulação de martensite 

residual e aumento da transformação tensão e aumento da fração volumétrica de 

martensita.), a instabilidade das LMF de NiTi superelástica em resposta a deformação, 

particularmente a deriva de transformação e acumulação de tensão residual, deve-se 

principalmente à redistribuição gradual de tensões internas dentro da microestrutura 

policristalina causada pelo acúmulo de deformação plástica incremental acompanhando 

a transformação martensítica induzida por deformação em ambiente policristalino. 
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(A) 
 

 

(B) 
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(C) 
 

 

(D) 
 

 

Figura 30: Imagens do MEV da região da curva no R3. 



47 
 

 

Pelas imagens obtidas no MEV de regiões próximas a fratura, revelam 

martensitas de tamanho quase que uniformemente distribuidos. A transformação é 

sempre acompanhada por uma tensão de transformação que distorce os limites da matriz 

(MAO et al., 2010). De acordo com (JIANG et al., 2013; SATOH; BIRNBAUM; YAO, 

2010), zonas de deformação plástica exibem muitos defeitos como: alta densidade de 

discordâncias, falhas de empilhamentos e maclas, assim como a presença de partículas 

incoerentes ocasionam altas concentrações de discordâncias ao seu redor. 

O grau de instabilidade aumenta com a diminuição do raio de curvatura devido a 

transformações durante o processo, que depende da microestrutura inicial (tamanho do 

grão, defeitos, precipitados), transformação martensítica (incompatibilidade 

cristalográfica entre a transformação fases), temperatura e parâmetros de carregamento 

(taxa de deformação, amplitude, estado do estresse, tipo de carga). 

Na Figura 31 podem ser observadas por uma topografia mais detalhada obtida 

pelo MEV. 
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(B) 
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(D) 
 

 

Figura 31: Imagens do MEV da região da curva no R2. 
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Com a deformação induzida, houve transformações de martensitas mais 

refinadas vistas nas imagens “C” e “D”, ilustram a diminuição das lentes martensíticas 

das regiões destacadas conforme maiores tensões são impostas no material, nesse caso a 

redução do raio de curvatura. A Figura 32 mostra o MEV para regiões fora da curva. 

 

(A) 
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Figura 32: Região fora da curva MEV. 

Nas imagens “A e B” obtidas pelo MEV, é possível observar com maior nitidez 

os precipitados dispersos na matriz austenítica, como dito antes, estes ricos em Ti, 

característicos pelos pontos pretos, os quais favorecem a propriedade de 

superelasticidade nas ligas NiTi. 

 
5.2. ENSAIO DE MICRODUREZA VICKERS 

 
 

As indentações foram realizadas mediante uma carga de 300g aplicada durante 

10 segundos. Para cada corpo de prova foram realizadas 7 medidas e destas foram 

eliminados os valores maiores e menores para cada amostra e em seguida feitas as 

médias e desvio padrão. A Tabela 6 mostra os resultados obtidos. 

(B) 
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Tabela 6: Microdureza 
 

 
MEDIDA 

Como 

recebido 

 
R2 

 
R3 

 
R4 

 
UNID 

1 353,3 354 351,5 373,1 HV 

2 360,3 314,5 372,5 384,1 HV 

3 378,1 332,2 355,8 348,2 HV 

4 378 326,1 367,5 358,7 HV 

5 365,1 349,4 358,7 375,7 HV 

MÉDIA 366,96 335,24 361,2 367,96 HV 

DESVIO 10,95 16,39 8,61 14,34 HV 

 

De acordo com os resultados obtidos na análise de microdureza, é possível 

observar a tendência de redução da dureza conforme a diminuição do raio, como no 

caso do R2 por apresentar um maior volume de transformações martensiticas, fase mais 

“macia”(GLOANEC; BILOTTA; GERLAND, 2013). A origem da dureza maior da liga 

NiTi no R4 e R3, foram resultados da dificuldade de ocorrência de B19’ induzido por 

tensão, em geral devido à transformação martensítica da liga ser a baixas temperaturas 

(ARUNKUMAR et al., 2018). 

Contudo os valores não representa uma redução tão discrepante, visto que as 

ligas de NiTi são capazes de grandes deformações. 

 
5.3. ESTEREOLOGIA QUANTITATIVA 

 
 

Nesta etapa do trabalho é determinada a fração volumétrica de martensita 

induzida por deformação nas regiões dos diferentes raios de curvatura, através de 

analises quantitativas, com o auxílio do software Image J, apenas para a distribuição    

de pontos ou “cruzes” nas imagens obtidas por MO, seguido de uma contagem manual, 

(sendo este ainda considerado o método mais confiável, apesar das falhas humanas) e 

cálculo das fases presentes de acordo com a Equação 4. 

 

 

         Eq. (4) 

 

 
Sendo Fv a fração volumétrica de uma fase igual à fração de pontos Fp. 
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Como por exemplo, na Figura 33, analisar uma imagem obtida no MO e 

delimitar uma área de pontos no software. 

 

Figure 33:Demonstração do grid no NiTi sem aplicação de esforço. 

Foram atribuídos aproximadamente 500 pontos no grid para a quantificação das 

fases. No material como recebido, mesmo sendo caracterizados por estar na fase 

austenítica a temperatura ambiente, ainda assim houve o aparecimento de algumas 

agulhas de martensita, representam cerca de 23,30%. Estas podem ter sido geradas 

durante a conformação mecânica (regiões superior e inferior da imagem), como 

também podem ter sido induzidas durante a preparação da amostra na etapa de 

lixamento/polimento. Na Figura 34 pode-se observar o grid para o R4. 
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Figure 34: Grid para o R4. 

Através da deformação estabelecida no R4, foram observadas os primeiros 

resquícios de transformação martensítica em determinadas regiões. De acordo com a 

quantificação a menor fase representa a martensita induzida, com cerca de 41,73% 

(M) e o restante pela fase austenítica (A). 

Na Figura 35 pode-se analisar a quantificação para o R3. 
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Figure 35: Grid para o R3. 

Na imagem em analise do R3 além de uma fratura no material, ocorreu o 

aparecimento de diferentes tamanhos de agulhas de martensita distribuidas ao longo do 

fio, sendo a região da linha neutra onde possui uma maior quantidade de martensita 

refinada. Para quantificação de fases nesse caso pode-se dizer que tem-se 51,19% de 

martensita refinada (M) para 48,81% de região caracteristica por possuir martensita e 

austenita (M+A). Na Figura 36 tem-se a análise do R2. 



56 
 

 
 

 

Figure 36: Grid para o R2. 

Como visto nas imagens obtidas pelo MO e MEV, a amostra R2 apresenta uma 

estrutura quase que por completa preenchida por martensita induzida na deformação. 

Para a análise quantitativa do R2, foi dividida em regiões com martensita refinada (Mr), 

representando 38,07%, martensita (M) com 54,23%, e martensita mais austenita (M+A) 

com apenas 7,70%. 

 
5.4. TAMANHO DAS AGULHAS DE MARTENSITA 

 
 

Foram realizadas medições do tamanho das agulhas martensiticas, com o auxilio 

das imagens obtidas pelo MEV, para tanto foi utilizado o software analisador de 

imagens ImageJ. Para as medições foram capturadas quatro imagens de cada amostra, 

obtidas pelo MEV na distância Mag = 500x para todas as amostras. Como por exemplo 

a Figura 37. 
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Figure 37: Demonstração das medições de tamanho das agulhas. 

A princípio foi traçado uma linha horizontal padronizando a escala do software 

com a das imagens, e assim, comparando os resultados, foram realizadas no mínimo 15 

medidas de comprimentos e 15 de largura, de forma aleatória. Na Tabela 7 temos os 

valores médios obtidos dos tamanhos das agulhas para cada raio. 

Tabela 7: Médias das medidas das agulhas. 
 

 RFC(µm) R4(µm) R3(µm) R2(µm) 

Comprimento 19,56 35,27 25,18 12,95 

Largura 5,78 7,37 5,47 2,30 

Razão de aspecto 3,38 4,78 4,60 5,63 

 

De acordo com a Tab.7 foram comparados valores na região fora da curva  

(RFC) com os obtidos pelos raios de curvatura. No primeiro raio R4 ocorreu um 

alongamento das agulhas, apresentando tamanhos ate maiores do que o fio sem tensão, 

conforme a diminuição dos raios ouve também a diminuição no tamanho das 

martensitas, fase de menor simetria, formadas por deformação. 
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6. CONCLUSÃO 

 
 

Conclui-se que ao avaliar a influência da indução de transformação martensítica 

por diferentes níveis de deformação na microestrutura de uma liga NiTi superelástica, 

ocorre um aumento gradativo de acordo com o nível de deformação estabelecido, sendo 

assim, quanto menor o raio de curvatura, maiores as transformações martensiticas 

induzidas são observadas no material, podendo este ser provado pela quantificação 

volumétrica obtida e medida pelo auxílio de softwares. Apesar das transformações 

microestruturais observadas, as propriedades mecânicas não sofreram grandes 

alterações. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

 Investigar as transformações induzidas por esforços de torção. 

 Realizar treinamentos e induzir tais transformações. 

 Avaliar transformações induzidas por eletromagnetismo. 
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