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MARTENSITA INDUZIDA POR DEFORMAÇÃO A TEMPERATURA 

AMBIENTE NA LIGA DE 3,5Ni – 1V – 13,8Al – Cu COM EFEITO DE 

MEMÓRIA DE FORMA 

 

 

RESUMO 

 

 

O trabalho apresentado consta de um estudo para observação da martensita retida 

na transformação de fase de martensita – austenita em uma liga de Ni – Al – V, com efeito 

de memória de forma, a temperatura ambiente. Definimos que a liga com composição 

3,5% (em peso) de níquel, apresenta melhor resultado quando submetida a carregamento e 

descarregamento sucessivos; chegando a 3,0% de deformação a temperatura ambiente, 

retornando ao estado austenítico depois de retirada a carga. Acima de 3,0% de deformação, 

evidencia-se o surgimento de martensita retida. Para sua identificação, foi necessária a 

confecção de um equipamento para tracionar, como também corpos de prova 

dimensionados para tanto. As observações foram realizadas através de análises de raios X, 

microscopia ótica e ensaios de tração. 

 

Palavra chave – Efeito memória de forma, liga Cu-Al-Ni-V, por esforço de tração. 
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MARTENSITE INDUCED BY DEFORMATION AT ROOM 

TEMPERATURE IN THE ALLOY OF 3,5Ni-1V-13,8Al-Cu WITH 

SHAPE MEMORY EFFECT 

 

 

ABSTRACT 

 

The presented work consists of a study for observation of the martensite kept in the 

transformation of martensite phase - austenite in a alloy of Ni - Al - V, with memory shape 

effect, into, a room temperature. We defined that the alloy with composition the 3,5% (in 

weigh) of nickel, presents better results when happens successive loading and downloading 

cancel though, 3,0% of deformation into a room temperature, back to austenite phase after 

retreat the load. Above 3,0% of deformation became evident the appearance of retrain 

martensite. For her identification it was necessary the development of on equipment to 

traction, as well as bodies of proofs dimensioned for that. The analyses were done through 

X rays diffraction of optical microscopy and rehearsal of traction. 

 

Key word – Memory Shape Effect, Alloy Cu-Al-Ni-V, for Traction Effort. 
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CAPITULO I 

 

1.1. INTRODUÇÃO 

 

Em determinadas ligas metálicas, tem-se a possibilidade de induzir transformações 

martensítica (TM), através da aplicação de tensão mecânica. O tipo de transformação 

induzida depende da temperatura de ensaio, do tipo de aplicação da carga e da orientação 

da tensão aplicada. A literatura reporta três tipos de transformações para ligas 

monocristalinas: de austenita (β) para martensita 18R, de austenita (β) para martensita 2H e 

de austenita (β) para martensita 18R + 2H. Alguns trabalhos têm mostrado que quando é 

realizado um ciclo pseudo-elástico para uma transformação da austenita (β) para martensita 

18R+2H, inibi-se a formação da martensita 2H para um determinado número de ciclos  

A introdução de deslocamentos durante o ciclo e sua interação com as mesclas da 

estrutura 2H, são as possíveis causas deste comportamento. Através deste fato, podemos 

caracterizar adequadamente o estado termodinâmico em que ocorre esse fenômeno, com a 

determinação das tensões de equilíbrio correspondente entre a austenita (β) e a martensita 

2H de um lado, e entre a austenita (β) e a martensita 18R do outro; com a correspondente 

temperatura na qual coexistem as fases martensítica, (Adela Cuniberti, Ricardo Romero, 

2001, A. M. Condó, P. Ameodo Larochette e M. Ahlers, 2003). 

Através do estudo calorimétrico é possível obter resultados bastante satisfatórios, em 

particular, mediante a determinação da mudança de entropia entre as fases β e 2H e a 

temperatura de equilíbrio entre ambas as estruturas quando não há carga aplicada (R. 

Gastren, et al, 2003). 

A temperatura de transformação dependerá da variação e da proporção de átomo da 

liga correspondente. 

Austenita: fase mais estável em alta temperatura possui boa simetria; 

Martensita: fase mais estável em baixa temperatura, menor simetria. 

A fase martensita é facilmente dobrável. Quando aquecida até a temperatura de 

mudança de fase, reverte-se em austenita, a qual recupera sua forma pré-definida com 
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grande rapidez e força, sendo também conhecida como transformações atérmicas. A esse 

fenômeno, da-se o nome de efeito de memória de forma (EMF). 
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1.2. ASPECTOS GERAIS 

 

 

Essas ligas também possuem um comportamento superelástico quando deformadas a 

uma temperatura acima da temperatura de transformação, existindo assim, dois tipos de 

martensita: uma deformada por difusão e outra deformada por deslocamento, (normal). 

Essa última transforma-se imediatamente, enquanto a outra se transforma rapidamente 

quando a força é retirada.  

As transformações por difusão (deformada) são aquelas que formam uma nova fase 

através do deslocamento arbitrário dos átomos, percorrendo grandes distâncias 

interatômicas, necessitando de uma maior faixa de difusão, visto que, forma-se uma nova 

fase com composição química diferente da matriz. Exigindo-se para tanto, uma migração 

atômica. Esse tipo de transformação é função do tempo e da temperatura. As 

transformações martensítica (TM) induzida por deslocamentos, não necessitam de 

consideráveis deslocamentos atômicos; sendo suficiente, uma reordenação atômica para 

obter uma nova estrutura cristalina mais estável e sem alteração na composição química da 

matriz. Essas transformações por deslocamentos, de forma geral, são independentes do 

tempo. Assim, as transformações martensítica ocorrem através de processos de 

cisalhamento, onde se formam placas de cristais coerentes com a fase original (F. Donati, 

et al. 2002, Novák, V., Malimánek, J., Zárubová, N., 1994, Gastien. R., et al, 2001). 

A transformação da martensita não ocorre em uma única temperatura, a temperatura 

inicial do surgimento da martensita (Ms), esta diretamente relacionada a proporção dos 

matérias envolvidos na fabricação da liga, bem como, em uma faixa de temperatura que 

dependerá de cada liga. A maioria das transformações ocorre acima de uma estreita faixa 

de temperatura, onde o início e o final da transformação, durante o aquecimento e 

resfriamento, se estendem muito além desses parâmetros. Quando os caminhos da 

transformação no aquecimento e resfriamento não se sobrepõem, identifica-se o fenômeno 

da histerese; que depende do tipo de liga. 
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A priori, o experimento consiste em tomarmos um corpo de prova e submetê-lo a 

uma tensão axial com carregamentos cíclicos à temperatura ambiente; e posteriormente a 

sucessivas faixas de temperaturas, produzindo uma transformação de fase em ambos os 

sentidos. Observar-se-á que o comprimento do corpo de prova é o mesmo para diferentes 

faixas de temperaturas ao término do ensaio. Obedecendo a uma deformação de 3,0%. 

Uma característica do comportamento da liga em um estado de tensão e deformação 

é o surgimento da martensita induzida por deformação. Ao descarregar, a liga retorna ao 

estado austenítico, com uma tensão menor, caracterizando certa histerese e recuperação da 

matriz original, sendo mais conhecido como comportamento pseudo-elasticidade. Esse 

fenômeno tem um comportamento linear, tornando-se difícil o conhecimento do módulo 

de elasticidade ou módulo de YOUNG, (M. Stipcich, R. Romero, A. Cuniberti. 2006). 

As ligas com efeito de memória de forma (EMF), apresentam em certas faixas de 

temperaturas uma fase cúbica de corpo centrado (CCC), com características austeníticas 

metaestáveis à temperatura ambiente (β). Em uma temperatura crítica abaixo de MS forma-

se, de forma aleatória, uma mudança da martensita para a forma 2H, com simetria 

hexagonal, que também se desenvolve por aplicação de carga. Esta transformação 

martensítica é caracterizada pelos pontos Ms e Mf, que corresponde ao início e fim da 

transformação e As e Af, indicando início e fim do retorno da fase β (austenita metaestável, 

fase matriz). Esse fenômeno de pseudo-elasticidade, submetido a cargas ciclicamente 

aplicadas, pode inibir a formação da martensita 2H. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

 

O objetivo desse trabalho é elaborar uma liga com cobre, alumínio, níquel e vanádio, 

com efeito de memória de forma, consistindo de uma microestrutura austenitica à 

temperatura ambiente, com capacidade de induzir martensita por esforço de tração, bem 

como, observar seu comportamento após a retirada da carga. Para tanto, foi necessário a 

confecção de um corpo de prova previamente dimensionado, para ser utilizado em um 

equipamento devidamente projetado para tal finalidade, denominado de mini-morsa. O 

experimento tem o intuito de analisar o comportamento do corpo de prova ao alcançar 

deformações acima de 3,0% quando submetido a varias faixas de temperaturas. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1.2. Caracterização termo-mecânica da liga Cu-Al-Ni com de memória de forma 

elaboradas por metalurgia de pó. 

 

O processo de metalurgia do pó desenvolvido para a elaboração de ligas Cu-Al-Ni 

com efeito de memória de forma; estão sendo investigadas como candidatas preferenciais 

para aplicações até 513 K, onde supera desvantagens observadas em amostras produzidas 

por método convencional. Este método introduz melhorias nas propriedades mecânicas e 

termomecânica da liga; porém, não permite um controle preciso da composição, bem como 

das temperaturas de transformação das ligas. A caracterização das ligas obtida pela 

metalurgia do pó, em comparação com amostras produzidas por outros métodos, apresenta 

melhores resultados nos efeito superelástico e pseudo-elástico. 

A martensítica transformada termicamente possui propriedades termo-mecânica. A 

figura 2.1 mostra um ciclo pseudo-elástico em uma amostra ―A‖ a temperatura ambiente 

que depois de descarregada uma deformação residual permanece na amostra. O efeito 

superelástico foi testado nas amostras B e C. A figura 2.2, mostra as curvas tensão-

deformação nas temperaturas de (273, 283, 413 K), com deformação máxima de 4.5%. A 

figura 2.3 mostra o comportamento de superelasticidade executadas a 383 K, em uma 

amostra C, com diferente níveis deformação. 

Foram executados cinco ciclos de deformação de 0.5 a 2.5%. Para um ciclo de 4.5% 

de deformação máxima, observou-se uma retenção de 0.8% após o descarregamento. Esta 

deformação desaparece quando a amostra é aquecida a uma temperatura acima de 413 K. 

(A. Ibarra. et al, 2005; P.P. Rodriguez, et al, 2004). 

As vantagens do método de fabricação por intermédio da metalurgia do pó, levou a 

transformação térmica da martensita as temperaturas encontradas nas literaturas. Em 
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relação às propriedades termomecânica de superelasticidade e efeitos pseudo-elástico, 

indicam um melhor comportamento termo-mecânico. Figuras 2.1 e 2.2. 

 

 

Figura 2. 1. Gráfico do efeito pseudo-elástico a temperatura ambiente com deformação 

máxima de 2,5%. (A. Ibarra. et al, 2005; P.P. Rodriguez, et al, 2004). 

 

 

Figura 2.2. Gráfico do efeito superelástico com deformação máxima de 4,5% em diferentes 

temperaturas. (A. Ibarra. et al, 2005; P.P. Rodriguez, et al, 2004). 
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Figura 2.3. Gráfico do efeito superelástico com deformação máxima de 4,5% em diferentes 

temperaturas. (A. Ibarra. et al, 2005; P.P. Rodriguez, et al, 2004). 

 

2.1.3. Resposta do envelhecimento e seu efeito nas propriedades funcionais de Cu-Al-

Ni ligas de memória de forma. 

 

As propriedades funcionais das ligas com efeito de memória de forma (EMF) estão 

relacionadas em grande parte à transformação martensítica termoelástico que geralmente 

ocorrem nas faixas de temperatura entre 373 K a 473 K, dependendo da composição da 

liga. Estas propriedades são significativamente afetadas pela natureza móvel das interfaces 

(limites idênticos, variantes da martensita, limites da fase da matriz martensita). Entre os 

vários sistemas de liga que exibem características de memória de forma a base de Cu, 

recebem uma atenção considerável, por causa da alta estabilidade térmica, as ligas de Cu-

Al-Ni, as únicas que podem exibir propriedades de memória de forma a uma temperatura 

de aproximadamente 473 K (L. Delaey, 1991) e um recuperação superelastica não-linear 

em torno de aproximadamente 18%, (C. M. Friend, 1987). Além disso, as ligas Cu-Al-Ni 

apresentam bom amortecimento a fricção interna (FI) devido às características de transição 

peculiar da martensitica (S. Kustov et al, 1995, J. Van Humbeeck. 2003). A alta fricção 

interna (FI), especialmente durante a transformação e no estado martensitico, é relacionada 



9 
 

à estreita mobilidade das interfaces matriz/martensita e martensita/martensita (J. Van 

Humbeeck, 2003). A densidade e distribuição de defeitos estruturais inerentes à fase da 

martensita (vacâncias, deslocações, contorno de grão e precipitados) controlam o aspecto 

global da fricção interna (FI) destas ligas (S. Kustov et al, 1998). Estudos recentes, em 

ligas de Cu-Al-Ni com efeito de memória de forma, mostram mudança significativas nas 

características de transformação da martensita termoelástica devido ao envelhecimento 

térmico. Por exemplo, Picornell et al, 1997 Zarubova et al, 1997 e N. Suresh, U. 

Ramamurty, 2006, observaram um aumento nas temperaturas de transformação (Tt) e 

transição sucessiva de martensita (mudança de fase martensita β1' para γ1') depois de 

envelhecer. Além disso, sabe-se que a liga Cu-Al-Ni pode transformar-se em diferentes 

tipos de fases martensíticas, γ1'(2H), β1'(18R1) e α1'(6R), dependendo da composição, 

tensão aplicada e temperatura (K. Otsuka et al, 1979, J. Malimanek, N. Zarubova, 1995, N. 

Suresh, U. Ramamurty. 2005). Em particular, para uma gama de composições, há uma 

mudança de β-β1' para β- γ1', envelhecendo na fase de austenita. 

As ligas Cu-Al-Ni são suscetíveis ao envelhecimento pós resfriamento em condições 

de serviço às altas temperaturas que resultam em modificações estruturais (formação de 

precipitados e transições martensítica sucessivas de β1' para γ1'), figura 2.4. 

Conseqüentemente é provável que as propriedades de amortecimento também mudem 

substancialmente com o envelhecimento. Podem ser utilizadas as variações das 

propriedades de amortecimento com tratamentos de envelhecimento para projetar materiais 

de aplicações específicas. Porém, só um número limitado de estudos foi realizado sobre as 

propriedades das ligas martensítica envelhecida e nenhum relatório estar disponível na 

literatura sobre ligas austeníticas envelhecidas. (N. Suresh, U. Ramamurty, 2006). 

 

2.1.4. Comportamento Pseudo-Elástico do tamanho de grão na liga de Cu-Al-Be. 

 

Liga com memória de forma (EMF) a base de cobre, recebem atenção por causa das 

boas propriedades pseudo-elásticas (PE) e capacidade de amortecimento, propriedades 

associadas com a transformação da martensita (Otsuka K., 1998). O sistema Cu-Al 

apresenta uma discordância na fase de CCC (Cúbica de corpo centrada) (β), estável a alta 

temperatura, com uma temperatura de eutetóide em torno de 838 K para uma relação de 

concentração elétrons/átomos (e/a) de 1,479, com 11,8 % em peso de Al. A fase CCC β, 
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sofre uma decomposição do eutetoide nas fases de equilíbrio α e γ2, mas pode ser retido a 

temperaturas abaixo da região de estabilidade através de um resfriamento rápido. 

A transformação martensitica inicia-se a uma temperatura (Ms) mais alta que 373 K. 

Esta temperatura aumenta notadamente com a diminuição do teor de Al, as baixas 

temperaturas de transição são necessárias para aplicações em temperaturas intermediárias, 

a adição de pequenas quantidades de Berílio (Be) são essências na estabilização da fase β e 

conseqüentemente na redução da temperatura de inicialização da martensita (Ms) 

(Belkahla S. Flores Zúñiga H., 1993). 

As ligas Cu-Al-Be foram consideradas para aplicações como design de estruturas 

sismicamente resistentes, devido à grande capacidade de recuperação da tensão não linear 

em carregamento e descarregando mecânico relacionado à transformação martensítica 

induzida pela tensão. (Casiati F., Faravelli L. 2004, Torra V et al, 2004). Este 

comportamento produz uma curva de histerese na tensão-deformação associado com a 

curva de dissipação de energia. Porém, a recuperação da deformação em ligas 

policristalinas com memória de forma depende do tamanho de grão, assim como a fase β 

em ligas a base de cobre é propensa ao crescimento de grão. (Sure Gn, Brown LC, 1984, 

Gil FJ et al, 1998, Sutou Y, et al, 2005), O direcionamento do estudo é a caracterização do 

comportamento pseudoelástico da fase β nas ligas Cu-Al-Be em relação ao tamanho do 

grão. O estudo do efeito do tamanho de grão no comportamento pseudo-elástico da liga 

com efeito de memória de forma, composta de 11,4% Cu, Al-0,5 peso% Be temperado a 

1073 K, induz um crescimento granular com um expoente cinético de 0,5 (n). Podendo ser 

descrita uma equação geral da cinética do crescimento de grão por meio da seguinte 

equação: d=K(t-t0)
n
; onde: (t-t0) é o tempo efetivo de tratamento, K é uma constante e ―n‖ 

o parâmetro que corresponde ao expoente cinético. A quantificação de n é associada com a 

taxa de crescimento de grão da liga; um valor de 0,5 corresponde ao modelo para 

crescimento de grão normal em metais de única fase. Na tensão inicial da martensita (σs), o 

regime pseudo-elástico se inclina e as curvas de histereses de tensão diminuem com os 

aumentos do tamanho de grão. O efeito de contração de grão em tensão inicial (σs) para a 

liga Cu-Al-Be é mais intenso que para outras ligas de memória de forma, mas diminuem 

sensivelmente no comportamento pseudo-elástico. (Kustov S, et al, 2004). 

A figura 2.4, representa o comportamento de cada curva após o segundo ciclo de 

carregando e descarregando de cada experimento. Os primeiros ciclos serão sempre 

desiguais independentes da máxima deformação imposta com a retenção de deformação 



11 
 

em torno de 0.2% (εUL), na medida em que ciclos subseqüentes de tensão são aplicadas 

com deformações no regime pseudo-elasticidade (εPE) de aproximadamente 2,0%, (S. 

Montecinos, A. Cuniberti, A. Sepúlveda, 2006). 

 

 
 

Figura 2. 4. Gráfico mostra as curvas de tensão e deformação para amostra com diferentes 

tamanhos de grãos a temperatura ambiente.com Ms ~ 46 K (S. Montecinos, A. Cuniberti, 

A. Sepúlveda, 2006). 
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Figura 2. 5. Gráfico do crescimento da deformação no ciclo tensão – deformação com 

tamanho de grão de 0,43 mm. (S. Montecinos, A. Cuniberti, A. Sepúlveda, 2006). 

 

 

 

Figura 2. 6. Imagem feita no microscópio ótico do descarregamento de uma amostra depois 

do ciclo com: a) deformação pseudoelástico de 1,7%, b) com deformação de 3,7% e c) com 

deformação de 7,0%. Com tamanho de grão de 0,49mm. (S. Montecinos, A. Cuniberti, A. 

Sepúlveda, 2006). 
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2.1.5. Efeito do ciclo mecânico isotérmico da liga com 13%Cu, 3,0%Al e 4,0% de Ni, 

com efeito de memória de forma no fio mono cristalino. 

 

A alta temperatura de liga com efeito de memória de forma (EMF) é uma área de 

pesquisa importante. Assim, aplicações de ligas com efeito de memória de forma em 

superfícies controlada de aeronave sugere temperaturas de transformação na faixa de 273 

K a 387 K, considerando que ambientes térmicos mais exigentes, como por exemplo, 

motores de combustão interna, sugerem temperaturas de transformação próxima de 1073 K 

ou mais alta. 

A característica de uma tensão isotérmica induzida na transformação de fase na liga 

com memória de forma depende fortemente de uma combinação de fatores, como: a 

temperatura ambiente, níveis de tensão que são atingidos durante o processo de 

carregamento e estequiometria da liga. Para diminuir a temperatura de transformação, Af 

estimado para ser em torno de 200 K, fig. 2.8, do sistema monocristalino Cu-14.3Al-4.1Ni 

(% peso.), um carregamento mecânico inicial acomodou martensita ortorrômbica (𝛾1
1) (2H) 

abaixo da temperatura de início de transformação da martensita acompanhada por uma 

transformação cristalográfica na martensita monoclínica (𝛽1
1) (18R) para uma martensita 

monoclínica (𝛼1
1) (6R), (P. Sittner, V. Novak, Int. J. Plast. 2000), se observou que um 

aumento de tensão causará deformação através de deslizamento. 

Depois da temperatura de início da austenita, a deformação se deve a uma 

transformação da austenita cúbica (β1) para uma martensita ortorrômbica (𝛾1
1) 2H ou uma 

martensita de monoclínica (𝛽1
1) 18R, dependendo da temperatura operacional. Para uma 

alta temperatura de transformação do sistema Cu-13.4Al-4.0Ni (%peso), a estrutura 

existente entre a temperatura ambiente e a temperatura de início da transformação 

martensitica é a monoclínica (𝛽1
1) (18R), (H. Kato, R. Stalmans, J.V. Humbeeck, 1998). 

Tal estrutura sofre mudança de fase em tensões próximas de 400 MPa em um martensita 

monoclínica (𝛼1
1) 6R. Acima do início da temperatura austenitica, a deformação é 

acompanhada por uma transformação de (β1) austenita cúbico para um martensita de 

estrutura monoclínica (𝛽1
1) 18R, e por conseguinte em martensita monoclínica (𝛼1

1) 6R em 

conseqüente carregamento. As ligas Cu-Al-Ni mostram uma grande tendência para formar 

martensita α (martensita monoclínica) e γ (martensita ortorrômbica) que ou podem ser 

induzidos através de envelhecimento a uma alta temperatura (J.V. Humbeeck, et al, 1990), 

ou submetendo o material a uma carga mais alta. A fase martensítica α e γ reduzem a 
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formação e o efeito de memória de forma. Por outro lado, martensita α e γ levam até 

mesmo ao aparecimento do efeito de pseudoelastico abaixo da temperatura austenitica 

final, (Ganesh K. Kannarpady, et al, 2005). 

Algum trabalho em nomocristais Cu-Al-Ni orientados no plano [0 0 1], foram citados 

por Otsuka et al, 1979 e Sakamoto e Shimizu, 1987. As Propriedades termomecânicas de 

efeito de memória de forma (EMF) evoluem com ciclo de tensão ou ciclo térmico. O Ciclo 

térmico tem efeito decrescente nas temperaturas de transformação nas ligas Níquel (Ni)-

titânio (Ti) com efeito de memória de forma (EMF) (S. Miyazaki, Y. Igo, K. Otsuka, 

1986); esta diminuição é inicialmente significante, seguindo-se de uma estabilização da 

temperatura de transformação. O Ciclo mecânico induz deslocamentos e assim facilita o 

crescimento ou deterioração da fase martensitica que depende de sua densidade e 

distribuição, tipicamente são esperados que ligas monocristalinas com efeito de memória 

de forma EMFs tenham melhor estabilidade cíclica e resistência a fadiga durante ciclagem 

quando comparado as ligas policristalinas com efeito de memória de forma. Sehitoglu H. et 

al, 2001, pesquisou o endurecimento cíclico do comportamento pseudo-elástico em curvas 

de tensão e deformação submetida a ensaios de tração e compressão, testando-as até 3,0% 

de deformação para dois diferentes monocristais de Ni-Ti, (com 50.8% peso atônico de Ti), 

com planos [1 1 2] e [1 4 8].de austenita.orientada. Gall e Maier, 2002, examinaram os 

mecanismos de deformação em carregamento cíclico de Ni-Ti (com 50.9 a.% de Ti) com 

precipitação de monocristais em Ti3Ni4. Sade et al., 1987, examinou as propriedades de 

fadiga nos monocristais de Cu-Zn-Al. 

Não há muita informação disponível na literatura na evolução do diagrama de fase de 

tensão e temperatura das ligas Cu-Al-Ni com carregamento cíclico, especialmente por 

serem ligas com temperaturas de transformação relativamente altas. Sittner et al, 1999, 

informou haver diagramas de fase de tensão e temperatura de Cu-Al-Ni monocristalino que 

tem temperaturas de transformação abaixo da temperatura ambiente. H. Kato et al, 2006, 

tem informado dados iniciais de carregamento mecânicos com diagrama isotérmico de 

tensão e temperatura de monocristais de Cu-13.4Al-4.0Ni (% peso), com temperaturas de 

transformação ao redor 377 K com uma livre tensão. Embora a pesquisa informada seja 

valiosa na produção do diagrama de fase ―inicial‖, seria interessante determinar o diagrama 

de fase depois que o material fosse carregado ciclicamente. Três possíveis aproximações 

para caracterizar a resposta cíclica do EMF são: (i) carga constante, transformação 

induzida por temperatura de teste, (ii) temperatura constante, teste de transformação 
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induzida por tensão, e (iii) ciclo termomecânico combinado. Especialmente, se o diagrama 

de fase alcança um estado constante depois de um programa específico de carregamento 

cíclico; nessa situação será particularmente útil para aplicações. Se o estado constante 

retornar, então o diagrama de fase não será muito diferente do diagrama de fase inicial, o 

material é relativamente estável abaixo da deformação cíclica. Não há relato sistemático de 

dados dos ciclos termomecânicos para monocristais de Cu-Al-Ni na literatura. (Ganesh K. 

Kannarpady et al, 2006). 

 

 

 

 

Figura 2. 7. Representação esquemática do corpo de prova experimental. (Ganesh K. 

Kannarpady et al, 2006). 
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Figura 2. 8. Gráfico da variação de temperatura nas duas diferentes localizações do fio em 

ambiente onde a taxa é de 274 K/min. (Ganesh K. Kannarpady et al, 2006). 

  



17 
 

 

 

 

 
 

Figura 2. 9. Ciclo de redução de tensão com resposta de deformação da liga Cu-13.3Al-

4.0Ni (%peso.) de memória de forma de cristal simples, com deformações de 8,62% a 298 

K (a), a 313 K (b), a 353 K (c), a 373 K (d) e a 398 K (e). (Ganesh K. Kannarpady et al, 

2006). 
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Figura 2. 10. Ciclo de redução de tensão com resposta de deformação da liga Cu-13.3Al-

4.0Ni (%peso) de memória de forma de cristal simples, com deformações de 19,65% a 298 

K (a), a 313 K (b), a 353 K (c), a 373 K (d) e a 398 K (e). (Ganesh K. Kannarpady et al, 

2006). 
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Figura 2. 11. Não foram mostrados todos os ciclos de temperaturas declaradas. Também, 

os dados para 333 e 383 K não foram mostrados, pois são semelhantes aos ciclos de 313 K 

e 373 K, respectivamente. (Ganesh K. Kannarpady et al, 2006). 

 

2.1.6. Estabilização mecânica e comportamento anômalo da tensão e deformação no 

circuito completo na liga Cu, Al e Ni. 

 

O efeito de estabilização mecânico acontece em algumas ligas com memória de 

forma quando a martensita é induzida por tensão. Esta estabilização se manifesta no 

gráfico de tensão-deformação (σ-ε) e ao retornar, uma curva de descarregamento é 

evidenciada, isto é, ocorre uma transformação inversa que baixa os valores da tensão, 

alargando a curva de histerese no diagrama (σ-ε). Se a martensita é induzido relativamente 

a baixas tensões, em temperaturas perto da temperatura de transformação, a amostra não 

recupera a forma original ao descarregar e permanece em estado martensítico, (Wang M, et 

al, 1994; Piao M, et al 1993; Liu Y, Favier D. 2000; Novák V, et al, 1999;. Zárubová N, 

Novák V, 2004; Sittner P, Novák V, Zarubová N. 1998), podendo ser revertida à fase 

aparente com um subseqüentemente aquecimento da amostra; a estabilização mecânico, 

que é evidenciada com o aumento das temperaturas da primeira transformação, não 
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aparece nos ciclos inversos subseqüente de resfriamento e aquecimento. Essas trocas nas 

temperaturas de transformação, depois de aplicar tensão, foram observadas em várias ligas 

(Ni-Ti, Ni-Ti-Nb, Cu-Al-Mn, Cu-Al-Zn-Mn, Cu-Al-Ni) com diferentes modos de 

aplicação de deformações (tensão, compressão e cisalhamento). Resultados prévios, 

relatados por Picornell C, Pons J, Cesari E, 2005, mostraram que o grau de estabilização 

mecânica é relacionado diretamente à quantidade de deformação aplicada, o qual foi 

verificado em diferentes hipóteses para tentar explicar o mecanismo responsável pela 

estabilização. Em alguns casos, a tensão e a deformação (σ-ε), nas curvas das amostras 

mecanicamente estabilizadas, mostram algumas peculiaridades, uma delas é ocorre um 

aumento súbito da tensão na parte final da curva de descarregamento, fig. 2.13. Este efeito 

pode ser observado no sistema Cu-Al-Ni sob tensão e em compressão, (Novák V, 

Malimánek J, Zárubová N, 1995; Otsuka K, et al,  1976). 

 

 

 

Figura 2. 12. Gráfico mostra ciclos pré-formados a temperatura de 1173 K. A parte do 

carregamento dos ciclos foi feito com velocidade de êmbolo de 0,2 mm/minuto. Mas o 

descarregamento foi realizado fora dos valores de velocidade indicados. (C. Picornell, 

J.Pons, E. Cesari, 2005). 
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2.1.7. Desenvolvimentos de um atuador com efeito de memória de forma de pequeno 

diâmetro para utilização em micro vasos sanguíneo. 

 

Avanços em microcirurgia melhoraram os resultados para operações de transferência 

de tecidos vivos. Essa técnica também tem um papel importante em operações de 

transplante e enxerto de órgão vivo. Porém, formação de trombo anastomótico 

(Comunicação, natural, patológica, ou artificial, entre órgãos ou estruturas tubulares) 

localizado, permanece um problema e afeta grandemente os resultados cirúrgicos. Perda de 

tecido acontece em 5% á 10% das operações de transplantes de tecido vivos, 

principalmente devido à trombose dentro das primeiras 24 horas depois de cirurgia. As 

taxas de sobrevivência podem ser melhoradas por diagnose de trombose em tempo 

imediato para uma nova operação, acompanhadas por técnicas especiais, seguras e 

adequadas com o devido monitoramento. (Takashi Sugawara et al, 2005). 

Foram desenvolvidos vários dispositivos que tentaram quantificar o fluxo de sangue 

microvascular em estudos passados. Por exemplo, implante ultra-sônico através de sonda 

Doppler, (D. Freed, C.J. Hartley, K.D. Christman, 1979; G.M. Kind, et al, 1998), medida 

de fluxo eletromagnética, (H. Nornes,:, Scand. J. Thorac, 1976; R.M. Greenhalgh, et al, 

1979), laser Doppler percutâneo com medição de fluxo (B.M. Johns, B.J. Mayou, 1982), e 

assim por diante. Embora estas técnicas sejam seguras e alguns foram usados em tentativas 

clínicas, elas ainda têm várias desvantagens. Os dispositivos de implante precisam de 

cirurgia adicional para remoção do corpo, e o método percutâneo mostra ineficiente de 

auto-recuperação. Foi Desenvolvido um micro vaso destacável fixado por um atuador que 

tem uma função de prender e libertar um vaso sanguíneo ao mesmo tempo em que 

monitora a pulsação, sendo facilmente removido sem qualquer intervenção cirúrgica 

adicional, fig. 2.13. O atuador com propriedade de memória forma (EMF) consiste da liga 

Ti-Ni-Cu em um filme fino com circuitos micro-aquecedor de platina e camadas 

isoladoras. Os atuadores foram fabricados através de um método de vaporização rápida 

(flash), esse método é útil para controlar a composição química e a temperatura de 

transformação de fase da liga, em seguida é recozido para memorizar uma forma plana. A 

liga Ni Ti Cu, foi escolhida devido a sua baixa temperatura de transformação e pequena 

histerese. Com relação às temperaturas de fase, poderiam ser moduladas de acordo com as 

composições dos elementos da liga. A força exercida pelo atuador, está em torno de 20 a 

40 mN. (Takashi Sugawara et al, 2005). 
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Figura 2. 13. Etapas de atuação do mecanismo: (1) pega; (2) ação de segurar; (3) ação de 

soltar e (4) puxar para fora, (Takashi Sugawara et al, 2005). 
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2.1.8. Comportamentos Termomecânicos da Liga com Memória de Forma Cu Al Be. 

 

A transformação martensítica (TM) é responsável pela propriedade de memória de 

forma (SM) exibidas por um grupo de ligas baseado nos metais nobres. No sistema Cu-Al, 

a fase β é estável em altas temperaturas, embora possa ser retido a temperaturas abaixo da 

região de estabilidade com rápido resfriamento. O Cu-Al-Be, é uma liga proveniente do 

sistema de liga Cu-Al. Ao expandir para a fase β, ligas que retêm mais de 11,0 % em peso 

de Al, são ordenadas e transforma-se martensiticamente. Para ligas que contêm menos de 

13,0% em peso de Al, a fase de martensítica é a 18R. A transformação martensítica (TM) 

pode ser induzida pelo resfriamento ou pela aplicação de tensão mecânica, figuras 2.15 e 

2.16. A transformação por meio de resfriamento, transformação espontânea da martensita, 

começa a uma temperatura MS, terminando em Mf. A transformação espontânea acontece 

sem mudança de forma macroscópica, com a formação de 24 auto-acomodações variantes 

de 18R. Valores típicos de Af e MS estão em torno de 536 K (10 K) em ligas Cu-Al-Be. (D. 

Ríos-Jara, et al, 1992; C. H. Gonzalez, et al, 2004). Por meio de aquecimento, à 

transformação para fase β, começa a uma temperatura AS com término em Af. Aplicando 

tensão mecânica sobre a fase β, é induzido martensita 18R, tanto em tração como em 

compressão. (A. Hautcoeur, et al, 1995; S.N. Balo et al, 2001), resultando em uma 

mudança de forma de macroscópica. Sob condições apropriadas, uma curva de histerese é 

formada removendo a carga, e a deformação formada é quase completamente recuperada 

conforme comportamento pseudo-elástico (PE). Estudos sobre o comportamento 

termomecânico de ligas Cu-Al-Be foram realizados por E. Cingolani, et al, 1999; S. 

Kustov, et al, 2004 e B. Kaouache,et al, 2004; não obstante, uma análise detalhada da 

relação de tensão-deformação e os diferentes componentes da tensão total alcançada com 

compressão, não foram informados, (S. Montecinos, ACuniberti, 2007). A vantagem do 

teste de compressão comparada ao teste de tração é que o primeiro permite uma avaliação 

direta e precisa das deformações envolvidas; sendo a evolução dos componentes de tensão 

examinada, enquanto é determinado o limite de deformação plástica macroscópico. A 

influência da deformação plástica na transformação da martensita induzida termicamente é 

estudada por S. Montecinos, A. Cuniberti, 2007. 

O comportamento pseudo-elástico até 3,0% de deformação, podendo chegar a 8% se 

realizado um aquecimento a uma tensão de 600 MPa. A deformação retida (ε ret.) é 

reduzida, após submeter o corpo de prova a um aquecimento rápido em torno de 30 



24 
 

segundos a uma temperatura de 660 K seguida de um resfriamento em água, para uma 

deformação retida de 0,5% (ε tt = 0,5%). Figura 2.14. 

 

 
 

Figura 2. 14. Ciclo de tensão e deformação para uma tensão máxima (σm); com 

conseqüente aquecimento. (S. Montecinos, ACuniberti, 2007). 

 

 
 

Figura 2. 15. Micrografia ótica de uma amostra com σm=319 MPa (I) e depois do 

aquecimento para 923 K (II). (S. Montecinos, ACuniberti, 2007). 
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Figura 2. 16. Micrografia ótica de uma amostra com σm=747 MPa (I) e depois do 

aquecimento para 923 K) (II). (S. Montecinos, ACuniberti, 2007). 

 

 

Para uma tensão acima de 600 MPa, induz uma deformação plástica surgindo, no 

descarregamento, uma martensita não transformada (residual). Essa deformação plástica 

produz uma inibição crescente na formação da martensita, com uma diminuição da tensão, 

inibindo o efeito de memória de forma. (S. Montecinos, ACuniberti, 2007). 

 

2.1.9. Comportamento da Histerese em prisioneiros com memória de forma 

superelástico. 

 

No terremoto de Northridge de 17 de janeiro de 1994, mais de 150 estruturas foram 

expostas a fraturas frágeis em suas soldas e em seus locais de conexão. Essas fraturas 

frágeis nas conexões soldáveis foram também notadas no terremoto de Hyogo-ken Nanbu 

(Kobe) 1995. A ductilidade nos componentes de sistemas estruturais tem demonstrado 

eficiência na dissipação de vibrações induzidas por terremotos e/ou rajadas fortes de vento. 

Os pesquisadores identificaram que a ductilidade de componentes em sistemas 

estruturais, aumentaria o desempenho a cargas dinâmicas em particular oriundas de 

terremoto e/ou fortes rajadas de ventos. Estudos têm mostrado ligas com efeito de memória 

de forma (EMF) e comportamento superelástico, com aplicações em sistemas sísmicos 

estruturais. Isto é devido a capacidades e a habilidade das ligas com memória de forma 

(EMF) em dissipar alta energia para resistir grande deformação (até 10%) sem sofrer 
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deformações permanente. Estudos relatam à descoberta do comportamento do efeito de 

memória de forma por Otsuka and Wayman, Greninger and Mooradian, Chang and Read e 

Buehler, et al, 1932 a 1968; que contribuíram imensamente para compreensão do efeito de 

memória de forma (EMF). Essas Ligas são uma classe especial de materiais inteligentes 

que podem recuperar-se de grandes deformações, até 10%, por dois fenômenos distintos: 

efeito de memória de forma (EMF) e o efeito superelástico (SE), como mostrado na Fig. 

2.17; respectivamente. 

O (EMF) descreve a habilidade do material para restabelecer a forma original de uma 

amostra deformada plasticamente pela aplicação em um processo térmico. Este fenômeno é 

resultado de uma mudança de fase cristalina conhecido como a transformação martensítica 

termoelástica. Abaixo da temperatura final da transformação martensítica, Mf, a liga está 

em uma fase martensítica e a microestrutura é caracterizada por sua dupla auto-

acomodação. Se uma tensão for aplicada, dar-se-á uma deformação pelo seu duplo 

movimento de fronteira que resulta em uma microestrutura duplamente similar de 

martensítica. Aquecendo o material acima da temperatura final de transformação da 

austenita, Af, a liga retorna para a fase austenítica inicial e a deformação é recomposta. O 

efeito superelástico refere à habilidade de um material para voltar a sua forma original ao 

descarregar depois de deformado. Acima da temperatura final da austenita, Af, o material 

esta na fase inicial da austenita, a estrutura atômica é o reticulado cúbico de corpo 

centrado, quando a carga é aplicada ao material, uma tensão induzida resulta em mudança 

de fase e o material sofre uma transformação de fase do estado sólido austenítico para 

martensita duplamente transformada. Do ponto de vista atômico, a estrutura austenítica 

cúbica resiste a uma laminação equivalente a deformação esperada para uma tensão 

aplicada, resultando em uma instável estrutura de martensita similar. Removida a tensão, o 

reticulado cristalino retorna a sua estrutura cúbica originária. Um número de pesquisadores 

vem investigando a viabilidade de incorporar habilmente as ligas com memória de forma 

superelasticas em estruturas com resistência sísmica ou tolerante a danos em sistemas 

mecânicos. Strnadel B, et al, 1995, reportou os efeitos de condições cíclicas em três tipos 

de metais de pequena espessura, compostos de ligas com memória de forma superelásticas 

Ni-Ti e Ni-Ti Cu. Este estudo mostrou que ambas as transformações, tensão e dissipação 

de energia, diminuem e a deformação residual aumenta quando o material é ciclado. 

Tobushi H, et al, 1998, informou a influência da taxa de deformação em fios superelástico 

de diâmetro de 0,75 mm de Ni-Ti. Os resultados indicaram que as taxas de deformação são 
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maiores que 10% por minuto; aumentando a tensão de transformação e o trabalho 

dissipado, mas diminuiu a transformação de tensão inversa e energia. Wilde K, Gardoni P, 

Fujino Y, 2000, estudou um sistema de isolamento variável para pontes de rodovia 

consistindo em pontos de apoio de laminados de borracha e barras de ligas de memória de 

forma para pequeno, médio, e grande carregamento de tremores de terra. Saadat S, et al, 

2001, investigou o potencial de usar ligas de Ni-Ti em mecanismos de dissipação de 

energia auto-adaptáveis para estruturas no litoral e no interior sujeito a influência de 

furacão. Tamai H, Kitagawa Y. 2002 propuseram um tipo novo de estrutura sísmica 

resistente, feito de fios superelastico para expor coluna de base plana com ancoradouro de 

memória de forma e uma armação suportada com abafador de memória de forma. As 

propriedades de amortecimento e o comportamento funcional de amortecimento de 

memória de forma foram discutidos em detalhe por Van Humbeeck J. 2003. Ocel et AL, 

que propôs uma conexão de aço que consistiu em barras de ligas com memória de forma 

conectados a uma viga flangeada em uma coluna servindo primeiramente como 

mecanismo de transferência. O experimento da investigação incluiu que essa espécie de 

conexão possui um alto nível de dissipação de energia e grande ductilidade para cargas 

cíclicas dinâmicas, e nenhuma degradação de força, depois que submetido a ciclos acima 

de 4,0% de alongamento. DesRoches et al, 2004; comparou o comportamento cíclico de 

barras de liga com forma memória para esses e outros fios de memória de forma, e mostrou 

que a tensão residual não era dependente no diâmetro do material. Os testes envolveram 

ciclos de deformação de teste acima de 6% em incrementos de 1%. Este estudo avaliou as 

características cíclicas de fios e barras de SMA para determinar as propriedades de 

ordenamento e amortecimento como função do diâmetro da barra, deformação cíclica, e 

freqüência de carregamento. Os resultados mostraram que com um tratamento térmico 

adequado, podem ser obtidas propriedades quase ideais de superelasticidade em fios e 

barra de ligas de memória forma superelástica Ni-Ti. 
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Figura 2. 17. Comportamento da tensão deformação das ligas com efeito de memória de 

forma (EMF): (a) Efeito de memória de forma e (b) Efeito superelástico. (Ali Abolmalia, et 

al, 2005). 
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CAPÍTULO III 

 

3.1. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

O estudo teve como base determinar uma liga com efeito de memória de forma 

(EMF), que contenha em sua estrutura originária característica austeníticas que submetida 

ao esforço de tração, induza a transformação martensita, com conseqüente retorno ao 

estado austenítico quando descarregado. Serão identificado a irreversibilidade da fase 

martensítica e o percentual de deformação alcançado. O experimento foi realizado em três 

faixas de temperaturas, 299 K, 343 K e 380 K. 

O processo de produção da liga parte da premissa que os elementos químicos da 

composição constam de níquel (Ni), vanádio (V), alumínio (Al) e cobre (Cu). 

Confeccionaram-se quatro tipos de ligas, sendo a liga três escolhida por apresentar 

melhores resultados para a pesquisa. A tabela abaixo mostra os tipos de ligas utilizados no 

experimento: 

 

Tabela 3. 1. Composição das ligas. 

 

 

Tipos de Ligas 
PESO 

AL V Ni Cu 

Liga 1 13,8 1,0 2,0 83,20 

Liga 2 13,8 1,0 2,5 82,20 

Liga 3 13,8 1,0 3,0 81,70 

Liga 4 13,8 1,0 4,0 81,10 
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Primeiramente, confeccionamos 100 gramas de liga mãe com 51,5% em peso de V 

e 48,5% em peso de Ni, (diagrama de fase Ni-V) para uma temperatura de 1473 K. A 

produção da liga mãe realizou-se no forno de soleira fria em uma atmosfera controlada 

com gás inerte, (argônio), com vácuo de 0,5 mbar (milibar) e com tempo de fusão 

aproximadamente 15 minutos. Estabeleceu-se, de acordo com o volume da lingoteira, que 

a liga teria 200 gramas; composta de 27,60 gramas de Alumínio e 2,0 gramas de vanádio. 

As quantidades de Cu e Ni variaram de acordo com a liga em estudo. Utilizando uma 

matriz contendo 70% de Al e 30% de Ni, dados ratificados pelo equipamento de raios X, 

modelo XRF 1800 de fluorescência. 

A liga fundida no estado bruto tem um elevado grau de concentração de tensão e, 

portanto, necessitando um tratamento térmico de homogeneização. Esse tratamento 

consiste em submeter à liga a uma atmosfera com temperatura de 1173 K, em um forno 

elétrico da marca JUMP, durante 840 minutos (14 horas), com resfriamento no próprio 

forno. 

Durante o processo de fusão, foram extraídos dois fios para posterior verificação do 

efeito de memória de forma (EMF). Esse fenômeno é obtido após um tratamento térmico 

de têmpera. O material foi colocado a uma temperatura de 1123 K durante 15 minutos, 

seguido de um resfriamento brusco em água a zero grau Celsius. O mesmo procedimento 

foi utilizado após a operação de laminação. Para obtermos uma regularidade dimensional 

na laminação, são necessárias operações de aplainamento das arestas e superfície do 

lingote, por apresentar aspecto irregular, devido ao fenômeno de contração durante o 

resfriamento. 

Observou-se que o lingote sofreu um aumento de 15 vezes no comprimento, 38,7% 

na largura e redução de aproximadamente 18 vezes na espessura ao final da laminação. 

Todas as ligas foram produzidas obedecendo aos procedimentos anteriores, com os 

seguintes processos de laminação onde se tem como parâmetros o avanço dos cilindros de 

laminação, representado pelo número de voltas, a quantidade de avanços efetuados, o 

tempo correspondente a cada operação e o total de tempo para laminar. O processo de 

laminação foi efetuado com aquecimentos prévios a 1173 K, seguido de passagem no 

laminador. 
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Tabela 3. 2. Relação entre o número de voltas e avanço. 

 

NÚMERO DE VOLTA 

(sentido anti-horário)¹ 

AVANÇO 

(aproximação entre os cilindros) 

1/4 0,05 mm 

1/2 0,10 mm 

1 0,20 mm 

1 1/4 0,25 mm 

1 1/2 0,30 mm 

2 0,40 mm 

¹ O sentido anti-horário, indica que os cilindros estão se aproximando um em relação ao outro. 

 

A observação da transformação da austenita em martensita na temperatura 

ambiente, bem como o processo inverso, teve suporte no equipamento desenvolvido e 

projetado especialmente para o experimento; denominado de mini-morsa figuras 3.2 e 3.3. 

Tendo como principal função, induzir a transformação martensita, submetendo o corpo de 

prova a um estado de tração axial; baseando-se para tanto, no deslocamento da chave em 

relação ao eixo fig. 3.1, como referência para a variação do comprimento inicial (L0). Visto 

que, a chave Allen possui 06 (seis) divisões, uma revolução completa, 360 °, equivale a um 

deslocamento do fuso de 1,0 mm. Logo, tem-se que uma divisão corresponde a 0,166 mm. 

Assim, temos as seguintes relações. 

 

Tabela 3.3. Mostra o posicionamento da chave em relação ao deslocamento longitudinal do 

fuso.  

 

POSIÇÃO DA CHAVE EM 

RELAÇÃO AO SEU EIXO. 

DESLOCAMENTO 

LONGITUDINAL DO FUSO (mm) 

1 0,166 (0,62%) 

2 0,333 (1,23%) 

                  3 (1/2 volta) 0,499 (1,85%) 

4 0,666 (2,47%) 

5 0,833 (3,08%) 

              6 (1 volta) 0,999 (3,50%) 
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Figura 3. 1. Posições da chave Sextavada. 

  



33 
 

1
8

50

52

8

9
,3

M8

broca Ø6,8
9,4

1
8
,0

1
,0

3
,6

1
4
,7

21,4

9
,0

9
,3

4
,0

8
,0

25,0

A

ACorte A-A

1
,0

C

B

B

M4

broca Ø3,3

Corte B-B

1
,03
,6

1
4
,7

1
8
,0

25,0

9,4

21,4

62
,7

°
1
,0 4
,0

9
,08
,0

CCorte C-C

6
4,5

16

17,5

37,5

9,8
10,0

R
25

,0R
26

,0

7
,3

4
,1

3
,3

62,7°

21,4

5
2
,0

5
0
,0

1
8
,0

1 2

3

4

 
 

Figura 3. 2. Representação esquemática da mini-morsa. 

 

 

 

Figura 3. 3. Mini-morsa. 
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Dessa forma, temos um parâmetro para o deslocamento longitudinal e 

conseqüentemente do comprimento inicial (Lo). Obtêm-se assim, o deslocamento 

necessário para a ocorrência da transformação austenita – martensita – austenita. Optamos 

pelo desenvolvimento da liga com 3,5Ni e 1,0V, por apresentar uma estrutura 

predominantemente austenitica a temperatura ambiente.  

Os corpos de provas foram confeccionados com as seguintes dimensões: 

 

(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
 

Figura 3. 4. Tipos de corpos de prova para os ensaios de tração 
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A preparação do corpo de prova para a observação da transformação da microestrutura; 

seguiu os seguintes procedimentos: 

1. Confecção do corpo de prova, deixando-o dentro das dimensões; 

2. Lixamento em meio aquoso, até alcança a granulometria de 1500; 

3. Polimento na politriz utilizando alumina de 1μ (um mícron) durante 60 minutos 

efetuando deslocamento no sentido anti-horário, com posicionamento da alavanca 

de velocidade na posição 3; 

4. Limpeza do corpo de prova em água para posterior fixação na mini-morsa. 

O experimento consta de análises da microestrutura do corpo de prova através de 

aplicações de cargas seqüenciais e progressivas, seguido de descarregamento. Utilizando-

se para tanto, difração de raios X, microscopia ótica e ensaios de tração. Os ensaios de 

difração de raios X moldaram-se nas seguintes condições. 

 

Tabela 3.4. Condições de teste. 

 

Condição de Teste Carga Cíclica 

(Estático) 

Carga Cíclica com Rotação 

(otimizado) 

Ângulo 2θ 30⁰ a 60⁰ 30⁰ a 60⁰ 

Passo 0,01⁰ 0,01⁰ 

rpm 30 30 

kv 40 40 

Tempo de ensaio (min.) 100 100 

 

O corpo de prova submetido à rotação no ensaio de raios X teve sua dimensão 

modificada, conforme figura 3.4.b, implicando na redução da fenda de emissão dos raios-X 

em 0,2 mm, possibilitando assim, uma varredura de toda área do elemento. Confeccionou-

se um total de 20 (vinte) corpos de provas para análise por raios-X e ensaios de tração, 

sendo especificados e quantificados de acordo com a tabela 3.5. 
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Tabela 3.5. Especificações dos corpos de provas para os ensaios: ―A‖ e ―B‖ uso no raio-X 

e ―C‖ ensaio de tração. 

 

ESPECIFICAÇÃO CORPO DE PROVA QUANTIDADE 

 

A 

 

 

 

06 

 

B 

 

 

 

04 

 

C 

  

10 

 

Obs.: Os corpos de provas foram confeccionados perpendicularmente ao sentido de 

laminação. 

  


