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QUANTIFICAÇÃO DA DEFORMAÇÃO RESIDUAL EM UMA LIGA 

CuAlBe SUPERELÁSTICA 

 

 

RESUMO 

 

 Este trabalho apresenta um estudo relativo à transformação martensítica 

induzida por tensão à temperatura ambiente e a 57ºC em uma liga Cu – 11,8% Al – 0,6% 

Be, a qual se apresenta como austenítica a temperatura ambiente e quando deformada 

apresenta-se no estado martensítico e cessando a aplicação da carga, a mesma retorna ao 

estado inicial. Através deste trabalho é possível quantificar a deformação residual depois 

de cessada a carga aplicada durante ensaio de tração, bem como da manutenção da carga 

por determinados períodos de tempo. As técnicas utilizadas para o presente estudo foram: 

difração de raios-X, tração, microscopia óptica, DSC. Estudos estatísticos são realizados 

com o objetivo de alcançar uma maior precisão na interpretação dos resultados obtidos. 

 

Palavra chave: Transformação martensítica, deformação residual. 
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QUANTIFICATION OF RESIDUAL DEFORMATION IN A 

SUPERELASTIC CuAlBe ALLOY  

 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper presents a study on strain-induced martensitic transformation at room-

temperature and 57°C in Cu - 11.8% Al - 0.6% Be alloy, which it is not only presented as 

austenitic at room temperature, but also it is deformed in martensitic state and it returns to 

its normal state when the load application is finished. Through this work, it is possible to 

quantify the residual deformation after interruption of the applied load during tensile 

testing, and maintaining the load for certain periods of time. The techniques used during 

this study were: X-ray diffraction, draw, optical microscopy, DSC. Statistical studies were 

carried out in order to achieve greater accuracy in interpretation of results. 

 

Keyword: Martensitic transformation, residual deformation. 
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CAPÍTULO I 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

1.1. INTRODUÇÃO 

 

A transformação martensítica (TM) é responsável pelo Efeito Memória de Forma 

(EMF) em um grupo de ligas CuAlBe. No sistema CuAl, a fase estável é a fase β a altas 

temperaturas, embora possam ser mantidas em temperaturas abaixo da região de 

estabilidade através de resfriamento rápido. A liga CuAlBe é uma liga derivada do sistema 

CuAl. Após tratamento térmico de têmpera das ligas que contém mais de 11% em peso de 

Al, a fase β torna-se ordenada e em seguida transforma-se em martensita, segundo citações 

em (MONTECINOS, CUNIBERTI, 2007). Conforme literatura há 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. 

A fase martensita é a 18R para ligas com menos de 13% em peso de Al conforme 

citação em (MONTECINOS, CUNIBERTI, 2007). A transformação martensítica (TM) 

pode ser induzida por resfriamento ou por aplicação de tensão mecânica. O tipo de 

transformação induzida depende de parâmetros como: temperatura de ensaio dos corpos de 

prova, tipo de aplicação da carga aplicada no corpo de prova e também da orientação da 

tensão aplicada (GUEDES, 2008). 

A aplicação da tensão mecânica induz a martensita 18R, resultando numa 

mudança macroscópica de forma. Sob condições adequadas, a histerese mecânica é 

formada sob remoção da carga aplicada e a deformação é quase que totalmente recuperada 

induzindo-se assim ao comportamento pseudoelástico (PE), conforme (HAUTCOEUR, 

EBERHARDT, PATOOR et al., 1995) citados em (MONTECINOS, CUNIBERTI, 2007). 
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1.2. ASPECTOS GERAIS 

 

As ligas com Efeito Memória de Forma (EMF) são materiais funcionais não 

convencionais que apresentam uma faixa de aplicação muito ampla que são baseadas em 

suas propriedades termoelásticas: Efeito Memória de Forma (EMF), Efeito Memória de 

Forma Reversível (EMFR), Pseudoelasticidade, o qual envolve a superelasticidade da liga 

e também seu comportamento tipo borracha e um alto grau de amortecimento.  

Esses grupos de eventos são originados pela transformação martensítica, que é 

caracterizada por uma transformação sem ocorrência de difusão, com deformação 

homogênea da rede cristalina, que é constituída por um cisalhamento (OTSUKA, 

SAKAMOTO, SHIMIZU, 1979, PETTY, 1970). 

Essas ligas também possuem um comportamento superelástico quando 

deformadas a uma temperatura acima da temperatura de transformação; existindo assim, 

dois tipos de martensita: uma induzida por tensão e outra induzida por temperatura. Essa 

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

força é retirada.  

A transformação martensítica é uma transformação da rede cristalina que produz 

uma deformação cisalhante e resulta em um movimento atômico cooperativo. Os átomos 

contidos nas áreas lenticulares ou em forma de plaquetas na fase matriz se movem 

independentemente, mas sofrem uma deformação cisalhante como uma unidade, mantendo 

uma coordenação tipo efeito “dominó” até a transformação total da rede matriz na 

martensita. Neste movimento cooperativo de átomos, ocorre uma correspondência um a 

um, chamada correspondência de rede, que persiste entre os pontos da rede das fases 

matriz e produto (SHIMIZU e TADAKI, 1987). Esta transformação é induzida por 

temperatura ou tensão, é de primeira ordem e sem difusão atômica. Um material 

susceptível a esta transformação tem uma estrutura cristalina acima de uma temperatura 

crítica e uma outra estrutura abaixo de outra temperatura crítica de transformação. 

As ligas que apresentam um estado de tensão e deformação, quando sujeitas à 

indução de martensita por tensão e estando acima da temperatura de transformação, 

apresentam uma característica importante. À medida que a tensão aumenta quando da 

aplicação de uma carga, a liga se deforma imediatamente exigindo um aumento da 

deformação e quando descarregada, a liga volta ao estado austenítico, com menor valor de 

tensão, caracterizando assim certa histerese com recuperação da fase matriz original, não 
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tendo necessidade de aquecimento para recuperação, ocorrendo apenas por redução de 

tensão. 

Esse fenômeno é extremamente elástico, sendo conhecido por pseudoelasticidade. 

A curva tensão – deformação não apresenta comportamento linear como os materiais 

dúcteis apresentam, tornando-se difícil a obtenção de parâmetros, como módulo de 

elasticidade ou módulo de YOUNG (STIPCICH, ROMERO, CUNIBERTI. 2006). 

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

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

metaestáveis a 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 tensão. Esta transformação 

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

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

metaestável, fase matriz). Esse fenômeno de pseudoelasticidade, submetido a cargas 

ciclicamente aplicadas, pode inibir a formação da martensita 2H. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

 Elaboração de uma liga CuAlBe com efeito memória de forma que se apresente 

no estado austenítico a temperatura ambiente e que seja capaz de induzir 

martensita por deformação mecânica; 

 Quantificação da deformação residual da liga quando submetida a diversos níveis 

de deformação em ensaios de tração; 

 Estudo do efeito do tempo de manutenção da deformação aplicada durante 

ensaios de tração; 

 Estudo da influência de uma temperatura fixa na quantidade de martensita retida 

durante ensaios de tração. 

Os resultados a serem obtidos no presente trabalho serão de extrema valia em 

estudos posteriores de ligas CuAlBe com efeito memória de forma que estejam sujeitas as 

condições analisadas. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2.1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1.1. Histórico 

 

Um pequeno histórico sobre os materiais com Efeito Memória de Forma (EMF) 

foi tratado por (PINA, 2006), onde o mesmo faz referencia a década de trinta como sendo o 

início das primeiras informações a respeito da descoberta do Efeito Memória de Forma 

(EMF). Segundo a citação anterior as propriedades de memória de forma foram observadas 

por um metalurgista austríaco chamado Arne Ölander em 1932, numa liga Au-Cd. PINA 

(2006) referencia outros autores para essa afirmação.  

Conforme citações de PINA (2006), os primeiros estudos sobre o Efeito Memória 

de Forma (EMF) iniciaram-se na década de 50 com ligas Au-Cd e In-Tl. Apartir de 1957 

foram desenvolvidas as ligas com Efeito Memória de Forma (EMF) Nitinol. Já na década 

de 60 houve avanços nos estudos com as ligas NiTi e a base de Cu. 

 

2.1.2. Aplicação das ligas com o EMF 

 

Devido às suas singulares características, as ligas com (EMF) tem instigado uma 

série de pesquisas em diversos campos do conhecimento, motivando o surgimento de 

diversas aplicações. As propriedades termomecânicas associadas à boa biocompatibilidade 

motivam diversas aplicações biomédicas. (MACHADO, SAVI, 2002 e 2003) apresentam 

revisões sobre aplicações médicas e odontológicas, dentre as quais se podem destacar 

dispositivos auto-expansíveis para aplicações cardiovasculares, aparatos cirúrgicos, 

dispositivos para acelerar a recuperação de ossos, aparelhos ortodônticos e limas 

endodônticas.  

As aplicações de engenharia são numerosas (SCHETKY, 2000). 
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O uso destas ligas como atuadores para o controle de flambagem e vibrações de 

estruturas flexíveis é normalmente feito através de fibras com (EMF) imersas em matrizes 

compósitas com a finalidade de alterar as propriedades mecânicas de estruturas (BIRMAN, 

1997). 

 

2.1.3. O efeito memória de forma e a transformação martensítica 

 

O termo “efeito memória de forma” designa um conjunto de fenômenos de ordem 

física-mecânica e metalúrgica, que são pouco comuns e que algumas ligas apresentam. 

Este termo envolve os fenômenos conhecidos por: efeito memória de forma, efeito 

memória de forma reversível e pseudoelasticidade. O efeito memória de forma é a 

habilidade do material em rememorar sua forma acima de uma temperatura crítica. Abaixo 

dessa temperatura a liga é extremamente maleável (GONZALEZ, 1993). 

A figura 2.1 a seguir ilustra a transformação martensítica induzida por 

deformação. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Transformação Martensítica induzida por tensão. 

 

2.1.4. Ciclos das transformações martensíticas 

 

Para caracterização física da transformação martensítica, determina-se cada ponto 

do ciclo de transformação, a ilustração abaixo (figura 2.2), mostra um exemplo de como 

ocorre os ciclos nos pontos da curva. A grande parte dessas transformações ocorre sobre 

uma relativa faixa de temperatura, embora o início e o término da transformação durante o 

aquecimento e resfriamento se estendam sobre uma faixa maior. A transformação também 

apresenta uma histerese, que é o deslocamento (diferença) da temperatura em que se tem 

início da transformação direta ou martensítica (MS) e o início da transformação reversa ou 
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austenítica (AS). Assim, a histerese é dada aproximadamente por AS – MS. A histerese das 

transformações martensíticas termoelásticas variam numa certa faixa de temperaturas 

conforme o sistema de ligas.  

Os pontos críticos da transformação são: 

MS: Temperatura de início de transformação direta ou martensítica; 

Mf: Temperatura em que se tem o final da transformação direta ou martensítica; 

AS: Temperatura de início da transformação reversa ou austenítica; 

Af: Temperatura final da transformação reversa ou austenítica; 

T: Temperatura; 

T1: Histerese da transformação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 – Exemplo de uma histerese de transformação (T1) e os respectivos pontos no 

ciclo da transformação martensítica (MS, Mf, AS e Af). 

 

O EMF é observado em ligas que apresentam uma pequena histerese, permitindo 

que se obtenham mudanças de forma em pequenas faixas de temperatura ou tensões 

(ARAÚJO FILHO, 2000). 

 

2.1.5. Superelasticidade e Pseudoelasticidade 

 

A pseudoelasticidade ocorre quando uma amostra deformada encontra-se acima 

do limite elástico, de modo que quando cessado o descarregamento o material voltará a sua 
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forma original a uma temperatura constante. O efeito pode ser de superelasticidade ou de 

comportamento tipo borracha (GONZALES, 1993). 

Se o material estiver acima da transformação Af figura 2.2, a martensita pode ser 

induzida por tensão e o material deforma-se imediatamente com tensão constante e 

deformação crescente. 

Na fase de descarregamento o material volta à fase austenita a uma tensão mais 

baixa, recuperando sua forma original, apenas pela redução de tensão, neste efeito o 

material apresenta uma grande elasticidade, que é conhecido como efeito superlelástico.  

O comportamento tipo borracha ocorre quando a liga encontra-se envelhecida na 

fase martensítica e flexionada isotermicamente. Retirando-se a tensão externa o material 

retorna a sua fase inicial (ARAÚJO FILHO, 2000). 

 

2.1.6. As ligas a base de cobre 

 

A tabela 2.1 apresenta a classificação das famílias das ligas à base de cobre em 

relação aos sistemas binários. 

Tabela 2.1 – Classificação das famílias das ligas a base de cobre (PINA, 2006). 

 

 

2.1.7. Tipos de Martensitas 

 

Conforme a composição química e o estado da fase austenítica deixados, a fase 

martensítica das ligas a base de cobre pode apresentar formas estruturais variadas. Os 

diferentes tipos de martensita são classificados em: α’, β’ e γ’. A nomenclatura de 

Ramsdell classifica as martensitas em função da estrutura e da periodicidade dos planos 

compactos. Quando a martensita é transformada a partir da fase β ordenada DO3 ou L21, as 
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periodicidades das falhas de empilhamentos das diferentes martensitas são duplas. As 

martensitas α’ e γ’ apresentam uma estrutura maclada internamente. As estruturas β’ 

podem apresentar uma distorção ortorrômbica de qualquer grau (monoclínico), logo eles 

são identificados por M9R ou M18R. 

As representações estruturais dos tipos de martensita são mostradas na figura 2.3 e 

suas características principais são apresentadas na tabela 2.2. 

 

Figura 2.3 – Malhas elementares das estruturas martensíticas: α1’, β1’ e γ1’ (Ramsdell: 6R, 

18R e 2H – Zhdanov) (FUNABUKO, 1987). 
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Tabela 2.2 – Características das martensitas nas ligas à base de cobre (FUNABUKO, 

1987). 

 

 

2.1.8. Comportamento Superelástico em ligas CuAlBe 

 

As ligas com efeito memória de forma (EMF) que mostram o efeito superelástico, 

dissipam energia através dos ciclos de histerese até grandes amplitudes de deformação, 

sem tensões residuais após descarregamento. Este efeito é reversível e é associado a uma 

transformação martensítica induzida por tensão. 

A superelasticidade está associada a grandes tensões não lineares recuperáveis 

aplicadas no corpo de prova, mediante carregamento e descarregamento, onde um esforço 

crescente aplicado ao corpo de prova no estado austenítico induz gradualmente uma tensão 

considerável e a transformação associada no estado martensítico. Quando a força é 

removida, a transformação martensítica reversa ocorre e a forma original (austenita) é 

recuperada. Além disso, em ambos os efeitos, a dissipação da energia é observada durante 

ciclos de carga-descarga. 

Acima de uma determinada temperatura, a transformação da martensita induzida 

por tensão não ocorre, devido à estabilidade alcançada pela austenita. Assim, para que o 

efeito superelástico ocorra, o esforço aplicado deverá estar dentro de uma determinada 

escala de temperatura (MONTECINOS, MORONI, SEPÚLVEDA, 2006). 

S. MONTECINOS et al. (2006) estudaram os efeitos superelásticos em duas ligas 

CuAlBe com composições diferentes, onde a composição nominal diferiu em 1% para o Al 
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e 0,1% para o Be. Verificou-se que ambas as ligas apresentaram uma microestrutura 

austenítica e efeito superelástico. Já as temperaturas de transformação de fase diferiram 

entre si, além das respectivas histereses (quando comparadas as amostras de diferentes 

composições). Essas diferenças nas propriedades citadas podem ter ocorrido em virtude 

das diferenças nas composições entre as ligas. Os autores observaram que todas as 

amostras apresentaram comportamento superelástico a temperatura ambiente e o efeito 

superelástico foi atingido com uma deformação de 2,3%. 

A figura 2.4 mostra a curva de tensão – deformação para ensaios em corpos de 

prova onde a deformação máxima obtida foi de 1,97% e composição Cu – 11,8% Al – 

0,5% Be. 

 

Figura 2.4 – Gráfico mostrando os níveis de tensões obtidos em ensaio de tração numa 

barra Cu – 11,8%Al – 0,5%Be (MONTECINOS, MORONI, SEPÚLVEDA, 2006). 

 

Nas curvas da figura 2.5 abaixo, são mostradas as curvas de tensão (S) – 

deformação (e) da mesma amostra quando submetidas a ensaios tração sob diferentes 

níveis de tensão, onde as histereses fecham os ciclos próximos da origem. 
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Figura 2.5 – Gráfico de tensão-deformação para o teste cíclico de tração do tipo com 

aumento de tensão para numa barra Cu – 11,8% Al – 0,5% Be (MONTECINOS, 

MORONI, SEPÚLVEDA, 2006). 

 

2.1.9. Tamanho de Grão e Pseudoelasticidade no comportamento de uma liga CuAlBe 

 

As ligas a base de cobre que apresentam o efeito memória de forma (EMF) 

recebem atenção especial, por causa de suas elevadas propriedades de memorização de 

forma, pseudoelasticidade e também pela capacidade de amortecimento, onde estas 

propriedades estão associadas à transformação martensítica (OTSUKA e WAYMAN 

1998). O sistema Cu – Al apresenta uma fase β desordenada com estrutura CCC, que é 

estável em altas temperaturas, sua temperatura eutética é 565°C (833 K) para uma relação 

de concentração elétrons/átomos (e/a) de 1,479, com 11,8 % em peso de Al. A fase β 

(CCC) sofre uma decomposição eutética nas fases de equilíbrio α e γ2, podendo ser retida 

abaixo da região de estabilidade por meio de resfriamento rápido. A temperatura de início 

da martensita MS ocorre a uma temperatura acima de 100°C (373K), esta temperatura 

aumenta com a diminuição do teor de Al.  

A estabilidade da fase β e a redução da MS podem ser obtidas pela adição de 

pequenas quantidades de Be (BELKAHLA, ZÚÑIGA, GUÉNIN, 1993). 
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CASIATI et al.(2004), Torra et al. (2004), estudaram ligas com Cu – 11,4%, Al – 

0,5 % Be temperadas a 800°C para aplicação de estruturas sísmicas resistentes, o estudo do 

efeito do tamanho de grão no comportamento pseudoelástico da liga conduziu para o 

crescimento da granulometria.  

Com aumentos no tamanho de grão a tensão de início da transformação 

martensítica (σs) e o regime pseudoelástico se inclinam e as curvas de histerese de tensão 

diminuem. As ligas CuAlBe apresentam tensão de início da transformação martensítica 

(σs) mais forte que em outras ligas com memória de forma, porém o comportamento 

pseudoelástico é mais fraco (KUSTOV, PONS, CESARI et al., 2004). 

A deformação recuperável de ligas policristalinas com memória de forma está 

relacionada com o tamanho de grão. A fase β em ligas a base de cobre é suscetível ao 

crescimento de grão (SURE, BROWN, 1984, GIL, GUILEMANY, FERNANDEZ, 1998, 

SUTOU, OMORI, YAMAUCHI et al., 2005). 

A figura 2.6 abaixo mostra diversas curvas de tensão deformação para amostra 

com tamanhos de grão variados a temperatura ambiente, com Ms de aproximadamente 

46K. 

 

Figura 2.6 – Curvas tensão deformação para amostras com diferentes tamanhos de grão 

(MONTECINOS, CUNIBERTI, SEPÚLVEDA, 2006). 
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A parte linear da curva corresponde ao regime elástico da fase β enquanto o 

desvio linear está associado com o início da fase β para transformação martensita.  

Segundo os autores o aumento do tamanho de grão ocasionou uma diminuição de 

σs e a deformação retida foi de aproximadamente 0,2% (MONTECINOS, CUNIBERTI, 

SEPÚLVEDA, 2006). 

 
Figura 2.7 – Ciclos de histereses para níveis crescentes de tensões para amostra com 

tamanho de grão 0,43 mm (MONTECINOS, CUNIBERTI, SEPÚLVEDA, 2006). 

  

2.1.10. Efeito do conteúdo de Be sobre algumas propriedades de ligas, com efeito 

memória de forma (EMF) 

 

A fase β é a estrutura principal para formação do comportamento de memória de 

forma, podendo ser estável na temperatura ambiente através de resfriamento rápido apartir 

da região da fase β. A fase desordenada β tem estrutura austenítica antes de se transformar 

em martensita (MANOSA, ZARESTKY, LOGRASSO et al., 1993). Assim as 

propriedades de memória de forma são transformações de fase austenita ↔ martensita 

(WAYMAN, DUERING, MELTON et al., 1990). Das pesquisas realizadas, uma série de 

limitações de aplicações dessas ligas foi surgindo, como degradações do comportamento 

de memória de forma, dependendo do comportamento mecânico, de ciclos térmicos e de 
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estabilização da fase martensítica em materiais transformados acima da temperatura 

ambiente (RIOS-JARA, ORTIN, MANOSA et al., 1992). 

O efeito do teor de Be na temperatura de transformação é mais forte do que a 

influência do Al nas ligas CuAlBe e mesmo em pequenas porcentagens o Be provoca 

diferenças muito grandes nas temperaturas de transformções (BALO, CEYLAN, 2002). 

Estes autores estudaram os efeitos dos índices de Be no comportamento de ligas com 

memória de forma Cu – 11.8% Al – 0.47% Be e Cu – 11.6% Al – 0.42% Be, onde as 

amostras foram submetidas aos mesmos estágios de tratamentos térmicos.  

Os autores verificaram que a amostra com 0,47% Be tem partes da estrutura 

austenítica da fase superelástica DO3 e partes de estrutura martensítica 18R, conforme visto 

no difratograma da figura 2.8a e na figura 2.10a, a amostra com 0,42% Be tem estrutura 

martensítica inteiramente 18R conforme pode ser vistos nas figuras 2.8b, 2.10b e 2.10c. 

 

 

Figura 2.8 – Padrões de difração de raios X obtidos a partir das amostras estudadas para: 

(a) fases austeníticas e martensíticas da amostra com 0,47% Be e (b) β
/
1 fase martensítica 

(18R) para amostra com 0,42% Be (BALO, CEYLAN, 2002). 
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Figura 2.9 – Curva de DSC para a amostra recozida a 650
0
C por 15 minutos e resfriada em 

água a 97,8ºC por 5 minutos, em seguida resfriada em água a temperatura ambiente 

(BALO, CEYLAN, 2002). 
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Figura 2.10 – Imagens das superfícies para: (a) amostra com 0,47 Be com austenita 

superelástica e martensita 18R com aumento de 100X, (b) aumento de 100X e (c) fase 

martensítica (18R) para amostra com 0,42%Be com aumento de 200X (BALO, CEYLAN, 

2002). 

 

A diminuição do índice de Be de 0,47 a 0,42% em alguns corpos de prova nas 

ligas CuAlBe mudou a estrutura da amostra de austenita superelástica DO3 para martensita 

18R na temperatura ambiente.  

A liga com 0,42% de Be apresentou-se como mais propícia para aplicações com 

memória de forma (BALO, CEYLAN, 2002). 
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2.1.11. Comportamento superelástico em ligas com memória de forma submetidas a 

cargas cíclicas  

 

 As ligas com efeito memória de forma (EMF) quando submetidas a cargas 

cíclicas, podem apresentar tensões residuais cumulativas segundo citação em SULPICE et 

al. (2007). Estes autores através de estudos com dados experimentais, com ligas CuAlBe 

com efeito memória de forma realizados a temperatura ambiente, propuseram um modelo 

macroscópico que leva em consideração tensões cíclicas, onde incluem também a 

superelasticidade e outros parâmetros. Os autores verificaram que as ligas depois de 

tratadas apresentaram estrutura austenítica a temperatura ambiente. Após o primeiro ciclo 

de uma seqüência de 25 ciclos, o material já apresentou uma tensão residual ε
r
 que cresce 

com o número de ciclos conforme se mostra na figura 2.11, a figura 12 mostra os ensaios 

cíclicos de tensão – deformação para 25 ciclos. 

 

Figura 2.11 – Evolução da tensão residual (ε
r
)com o número de ciclos (SAINT-SULPICE, 

CHIRANI, CALLOCH et al., 2007). 
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Figura 2.12 – Curvas de tensão – deformação para o número de ciclos de 25 (SAINT-

SULPICE, CHIRANI, CALLOCH et al., 2007). 

 

Os autores observaram também que a tensão máxima σmáx não é influenciada pela 

ciclagem mecânica, conforme se nota na figura 2.12. 

 

2.1.12. Caracterização microestrutural de precipitados em uma liga CuAlBe com 

efeito memória de forma 

 

A formação de precipitados é uma razão principal para a deterioração do efeito 

memória de forma (EMF). Dois tipos de precipitados podem ser observados em ligas com 

efeito memória de forma a base de cobre após tratamento de envelhecimento: precipitado 

da fase α1 no sistema hipoeutetóide e precipitado da fase γ2 no sistema hipereutetóide, 

conforme citação em (KUO, WANG, HSU, 2006). 

KUO et al. (2006) estudaram a caracterização microestrutural de lâminas com 

fase α1 e fase precipitada γ2 em ligas Cu – 10%Al – 0,8% Be com efeito memória de forma, 

envelhecidas a 200
0
C em diferentes períodos de tempo (20 – 160 hs). Os autores 

observaram que o crescimento das lâminas α1 deve ser dominado por difusão atômica nas 
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ligas hipoeutéticas e a dimensão da fase γ2 não cresce com o aumento do tempo de 

envelhecimento. 

 

   (a)            (b) 

Figura 2.13 – Micrografias: (a) evidência do não aparecimento de precipitados formados 

nos grãos de uma amostra e (b) grãos de uma amostra envelhecida a 200
0
C por um período 

de 160hs, sendo preenchidas com lâminas α1 (KUO, WANG, HSU, 2006). 

 

2.1.13. Critérios de transformação martensítica em ligas CuAlBe com efeito memória 

de forma 

 

Conforme estudos realizados por (KAOUACHE, INAL, BERVEILLER, et al., 

2006) em ligas Cu – 11.5% Al – 0.5% Be policristalinas o comportamento micromecânico 

destas ligas previu que a orientação dos grãos [1 1 1] está sujeita as altas tensões e a 

transformação completa em martensita, já a orientação [1 0 0] para os grãos apresentaram 

uma menor tensão e a transformação não se deu por completo. Neste trabalho os autores 

determinaram a evolução da tensão aplicada nos grãos individuais da liga em estudo, o que 

foi determinada durante carregamento uniaxial, analogamente os mesmos analisaram micro 

estruturalmente os grãos durante carregamento superelástico e correlacionando-os a 

evolução da tensão, puderam inferir sobre os mecanismos de transformação martensítica 

nesta liga. 

As amostras policristalinas da liga foram submetidas a ensaios de tração e 

difração de Raios X, além de microscopia ótica durante a transformação martensítica 

induzida por tensão na temperatura ambiente. Durante os testes elásticos uniaxiais o estado 
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de tensão dos vários grãos com diferentes orientações foi correlacionado com o 

desenvolvimento martensítico. Para a transformação martensítica, os autores, através de 

cálculos identificaram uma tensão de cisalhamento crítica da ordem de 70 MPa, enquanto 

para o estado austenítico a tensão nos grãos depende principalmente da fração, do número 

e do arranjo de volume martensítico. A tensão de tração diminui com o aumento da fração 

maternsítica (KAOUACHE, INAL, BERVEILLER, et al., 2006). 

 

Figura 2.14 – Resposta macroscópica da tensão, para: (a) amostra P1 e (b) amostra P2 

(KAOUACHE, INAL, BERVEILLER, et al., 2006). 

 

As figuras acima mostram deformações superelásticas com uma histerese estreita 

de tensão, os valores da transformação macroscópica de tensão em ambas as amostras (P1 e 

P2) são cerca de 130 e 160 MPa. Os autores verificaram que o valor da tensão diminuiu no 

caso da amostra P1 após cada ciclo de carga, o que pode ter ocorrido por conseqüência do 

abaixamento da Ms através do tratamento térmico (BELKAHLA, ZUNIGA, GUÉNIN, 

1993). 

 

2.1.14. Analise do esforço da transformação martensítica em ligas CuAlBe com 

memória de forma policristalina e monocristalina 

 

O mecanismo de deformação pseudoelástico em ligas com memória de forma a 

base de cobre é devido à transformação martensítica induzida por tensão. Aplicar uma 

tensão externa em uma faixa de temperatura apropriada pode conduzir à formação da 

martensita e quando esta martensita induzida por tensão é removida e o material volta ao 
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estado inicial sem nenhuma tensão residual e o comportamento pseudoelástico é obtido 

(KAOUACHE, BERVEILLER, INAL, et. al., 2003). 

Os autores anteriormente citados estudaram a transformação martensítica em ligas 

Cu–11.5% Al–0.5% Be com memória de forma durante carregamentos superelásticos, com 

foco nas tensões internas, deformações e frações de fase. Os autores analisaram o 

comportamento da fase austenita pela técnica de difração de raios X à temperatura 

ambiente em amostras monocristalinas e policristalinas. 

Observações feitas mostraram que a curva tensão deformação pode ser dividida 

em quatro porções, para tensões mais baixas o material tem comportamento linear elástico 

com deformação da austenita. Em seguida a curva atinge um patamar que corresponde à 

deformação induzida por tensão na transformação da austenita em martensita (σt) e a 

tensão permanece aproximadamente igual a σt enquanto a transformação prosseguir, esta 

deformação reversível pode alcançar 10% em amostras monocristalinas. Durante o 

descarregamento a curva tem comportamento semelhante a do carregamento, completando 

assim o ciclo de histerese, uma vez que as tensões de início e fim da transformação são 

diferentes (B. KAOUACHE et. Al., 2003). A transformação da martensita induzida por 

tensão depende fortemente da temperatura e da orientação cristalográfica (BUCHHEIT, 

WERT, METTALL, 1996, HORIKAWA, ICHINOSE, MORII, 1988). 

A figura 2.15 abaixo mostra a média de tamanho de grãos policristalinos de uma 

amostra, que foi determinada por microscopia óptica tendo cerca de 1 mm. 
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Figura 2.15 – Micrografia policristalina (KAOUACHE, BERVEILLER, INAL, et al., 

2003). 

 

A figura 2.16 abaixo mostra a variação da propagação martensítica no monocristal 

onde: M (martensita) e A (austenita). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16 – Propagação de uma variação martensítica no monocristal. (KAOUACHE, 

BERVEILLER, INAL, et al., 2003). 
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Dos resultados obtidos, os autores confirmaram que a transformação martensítica 

gera um campo de esforço local de grande importância. A transformação pontual da tensão 

inicial depende fortemente da orientação cristalográfica. A validez da analise das tensões 

internas pelo método da difração de raios X pode ser confirmada pelos resultados 

alcançados neste trabalho em ligas policristalinas CuAlBe com efeito memória de forma. 

Porém faz-se necessário o estudo de um maior número de grãos com diferentes orientações 

cristalográficas, com o intuito de obterem-se maiores informações sobre a orientação da 

transformação martensítica induzida por tensão. 

 

2.1.15. Tratamento de refinamento da martensita em uma liga Cu – 11,38% Al – 

0,43% Be 

 

As ligas a base de cobre algumas vezes apresentam certos inconvenientes como 

grãos grosseiros, baixa resistência ao envelhecimento, estabilidade térmica pobre, onde 

estes fatores limitam sua aplicação. O tamanho de grão e as composições químicas são os 

dois fatores que determinam as propriedades das ligas com efeito memória de forma a base 

de cobre policristalinas. Uma granulometria grosseira leva a uma martensita de tamanho 

grande, o que conduz a um empobrecimento da capacidade de memória de forma do 

material (DVORAK, HAWBOLT, 1975, SURE, BROWN, 1984). 

Algumas pesquisas mostraram que ligas CuAlBe hipoeutéticas com um baixo teor 

de alumínio (11 – 12% Al), possuem não apenas uma boa capacidade de memória de 

forma, mais também uma aceitável resistência ao envelhecimento e uma boa estabilidade 

térmica (ROMERO, SOMOZA, JURADO et. al., 1997, KUSTOV, PONS, CESARI et. al., 

2004). A adição de 1% de Be pode diminuir extremamente a temperatura de transformação 

da martensita (BELKAHLA, ZUNIGA, GUÉNIN, 1993). Logo uma adição apropriada de 

Be pode reduzir a temperatura de transformação da martensita em ligas CuAl de cerca de 

300
0
C a temperatura ambiente, aumentando assim aplicabilidade dessas ligas. A adição de 

Be pode reforçar a estabilidade térmica sem sacrificar as propriedades do efeito memória 

de forma em ligas CuAl, além disso, uma pequena adição de Be é totalmente solúvel na 

fase matriz e assim o envelhecimento a longo prazo não irá conduzir a formação de 

precipitados de Be. Entretanto, as ligas CuAlBe são vulneráveis a formação de uma 

granulação grosseira e assim a um grande tamanho da martensita. 
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KUSTOV et al. (2004) mostraram que a liga apresentou uma transformação de 

ordem – desordem (DO3→B2), assim como uma renucleação da fase mãe a 

aproximadamente a temperatura eutética. O índice de Al da fase renucleada foi 

ligeiramente mais elevado do que na área da matriz circunvizinha, conduzindo a um 

gradiente de concentração de soluto de Al, a diminuição da concentração de Al eleva a Ms 

na área local, proporcionando locais ponteciais para a nucleação heterogênea. 

Consequentemente o local preferido da nucleação mudou do contorno de grão para área 

com baixo índice de Al dentro do grão. 

Conforme mostra a figura 2.17 o mecanismo de crescimento pode ser dividido no 

sentido normal e no sentido do refinamento. Os grãos a base de cobre com efeito memória 

de forma são geralmente grosseiros (granulometria entre 200e 500 μm) e assim a 

martensita pode crescer até mais de 100 μm, sem ser prejudicada pela fronteira do grão. 

(HSU, WANGA, HSUB et al., 2008). 

 

Figura 2.17 – Perfis de martensita mostrando: (a) o tratamento de refinamento e (b) o modo 

normal (HSU, WANGA, HSUB et al., 2008). 
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Os autores verificaram que após o aquecimento contínuo para as ligas Cu – 

11,38% Al – 0,43% Be com efeito memória de forma a primeira transformação 

martensítica reversa ocorreu na faixa de 79 a 110
0
C e a fase alfa foi precipitada na matriz 

no aquecimento contínuo a 285 a 355
0
C. 

O tratamento térmico aplicável para o refinamento da martensita foi o de aquecer 

a amostra a 850
0
C e leva-la a um banho de sal a 505

0
C por 10min, antes de atingir a 

temperatura ambiente. A espessura média da martensita foi de aproximadamente 0,86μm, 

com a recuperação de memória de forma de 98,6%. 

 

2.1.16. O efeito do resfriamento rápido sobre a transformação martensítica reversível 

em ligas CuAlBe 

 

A adição de Be tem o efeito de estabilizar fortemente a martensita (DUNNE, 

MORIN, GONZALEZ et al., 2004, BELKAHLA, FLORES-ZUNIGA, GUENIN, 1993). 

As ligas CuAlBe podem exibir um efeito mais pronunciado da estabilização da martensita 

,denominado hiperestabilização (HSE) (GONZALEZ, GUENIN,. MORIN, 2003). Para 

monocristais com intervalos relativamente elevados de transformação Gonzáles et al. 2003, 

relataram que a transformação inversa AP do pico de transformação (que é geralmente 

próxima de 50% da temperatura de transformação, A50) foi deslocado a partir de um valor 

característico de 60 a ~ 250
0
C. No entanto, esse efeito como o efeito normal de 

estabilização (NSE) em ligas com memória de forma a base de cobre em resfriamento 

rápido é transiente e pode ser eliminado através do fim da transformação inversa e 

refrigerando antes que toda a decomposição difusional siginificativa da fase β ocorra. 

Além disso, observou-se que a hiper-estabilização (HSE) poderia ser evitada nas ligas 

estudadas pela etapa de resfriamento preliminar em água a 100
0
C por um período de 1h, 

antes de resfriamento a temperatura ambiente. Entretanto a hiper-estabilização (HSE) 

persistiu com o resfriamento a temperatura ambiente seguido por um tratamento de 

recozimento a 100
0
C por 1h. Este comportamento levou a conclusão de que a concentração 

de vacância não é um fator significativo na hiper-estabilização (HSE). O envelhecimento 

da estrutura da fase β antes da formação da martensita elimina a hiper-estabilização (HSE), 

mas o reaquecimento a 100
0
C, após resfriamento direto não causou reversão da fração de 

martensita, a qual é sujeita a hiper-estabilização (DUNNE, MORIN, GONZALEZ et al., 
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2004). Gonzalez et. al. 2003 sugeriram que o grau de ordem da fase mãe DO3 fosse 

significativo.  

Dunne et al. (2004) estudaram os fatores responsáveis pela hiper-estabilização 

(HSE) e a determinação do mecanismo da HSE.  

A hiper-estabilização da martensita em ligas CuAlBe decorre do efeito de 

retardamento do Be na ordenação DO3 necessária no resfriamento. No entanto, uma taxa 

rápida de resfriamento é necessária para a ocorrência da hiper-estabilização e os fatores 

que aumentam a taxa de resfriamento (um banho mais severo de têmpera, transferência 

mais rápida ao banho brusco do esfriamento, baixa massa da amostra, baixa espessura da 

amostra) aumentam o grau relativo de hiper-estabilização. Embora uma rápida taxa de 

resfriamento seja uma condição necessária, ela não é uma condição suficiente para a 

ocorrência da hiper-estabilização. Uma taxa relativamente lenta de aquecimento através da 

transformação inversa é um ponto crítico para permitir o desenvolvimento dinâmico da 

ordem de desencontro da fase mãe e a martensita, o que pode atrasar a constituição dos 

volumes de martensita que se formam a partir da primeira fase mãe desordenada.  

A estabilização normal da martensita ocorre também, mesmo após o resfriamento 

ao ar e um mecanismo dominante fixo de vacância parece ser consistentes com as 

observações. Ambos os efeitos de estabilização são transientes e após o reaquecimento 

para a obtenção da fase β, a concentração de vacância, a densidade de deslocamento, o 

estado de esforço e o de ordem evoluem rapidamente para valores estáveis. A ciclagem 

térmica conduz a transformação martensítica reversível (DUNNE, MORIN, GONZALEZ 

et al., 2004). 

 

2.1.17. Efeitos da temperatura e do tamanho de grão no comportamento de fios de 

CuAlBe com memória de forma sob carregamento cíclico 

 

O tamanho de grão influencia as temperaturas de transformação de fase e a forma 

da histerese e, por conseguinte a capacidade de dissipação de energia (ARAYA et al., 

2008).  

Conforme estudos de ARAYA et al. (2008) a liga Cu – 11,8% Al – 0,5% Be 

demonstrou o efeito de pseudoelasticidade a temperatura ambiente. 

No estudo de (ARAYA, MARIVIL, MIR. et al., 2008) foram utilizados fios de 

0,5 mm de diâmetro previamente submetidos a tratamento térmico durante diferentes 
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períodos de tempo, sendo testados para avaliar o efeito da granulometria (60 – 300 μm) nas 

temperaturas (6, 20, 25 e 50
0
C) e a taxa de deformação da resistência, equivalente 

amortecimento, centrando nas propriedades da liga. Os fios foram testados sob 

carregamento quase estáticos e dinâmicos. A microestrutura inicial mostrou grãos 

alongados e alta reatividade com o ataque metalográfico, conforme é mostrado na figura 

2.18 (a), os grãos alongados podem estar associados a uma deformação longitudinal 

severa, devido ao trabalho a frio ao qual a liga foi obtida. A amostra foi submetida a 

tratamento térmico a 700
0
C, sob diferentes períodos de tempo com resfriamento em água 

gelada e envelhecimento a 100
0
C durante 24hs, obtendo-se assim diferentes tamanhos de 

grãos. A figura 2.18 (b – d) mostra a metalografia longitudinal dos fios com 120 mm de 

comprimento, aquecidos por: t = 20 s (d = 63 μm), t = 30s, (d = 98 μm) e t = 180 s (d = 196 

μm), respectivamente. Conforme verificado por observações da microscopia óptica feita 

em sentido longitudinal e transversal, os grãos apareceram basicamente como equiaxiais 

após tratamento térmico. 

 

Figura 2.18 – Metalografia óptica longitudinal: (a) material original, (b) amostra com 

tratamento térmico a 700
0
C durante t = 20s, resultando em d = 63 μm, (c) t = 30 s e 98 μm 

e (d) t = 180 s e 196 μm. (ARAYA, MARIVIL, MIR. et al., 2008). 

 

A figura 2.19 mostra as curvas tensão – deformação em testes quase – estáticos 

até a fratura para amostras de três tamanhos de grão testados a: 6, 20 e 50
0
C. A forma geral 
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de cada uma dessas curvas é semelhante a observada em outros modelos de material 

superelásticos, conforme (MONTECINOS, MORONI, SEPÚLVEDA, 2006) (a) a primeira 

corresponde a região linear clássica da deformação elástica austenítica, (b) em seguida, 

uma segunda região, correspondente ao comportamento superelástico, apresentando uma 

degradação de rigidez seguida por uma relação linear tensão deformação e (c) uma outra 

aproximadamente linear, culminando com uma fratura, com inclinação ligeiramente mais 

elevada do que a região superlástica anterior. Nestes testes os autores observaram que com 

o aumento da temperatura houve aumento na pós – tensão de transformação e com a 

diminuição do tamanho de grão a pós – tensão de transformação, a tensão máxima e a 

máxima deformação aumentam. 

 

Figura 2.19 – Curvas tensão – deformação em testes quase – estáticos em diferentes 

temperaturas (▲50
0
C, ●20

0
C, ■6

0
C) para vários tamanhos de grão (80 μm, 105 μm, 260 

μm) (ARAYA, MARIVIL, MIR. et al., 2008). 

 

A figura 2.20 mostra as curvas tensão – deformação em testes cíclicos, para 

diferentes tamanhos de grão e temperaturas. Nestes testes os autores constataram que as 

amostras apresentaram comportamento superelásticos e com a diminuição da temperatura, 

as deformações durante a transformação também diminuem enquanto a amplitude da 

tensão e o tamanho de grão aumentaram além de o amortecimento equivalente aumentar 

para maiores amplitudes de tensão e tamanhos de grão maiores e diminuírem para 

temperaturas mais elevadas. 
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Figura 2.20 – Curvas Tensão – Deformação em testes cíclicos sob diferentes temperaturas: 

6, 25 e 50
0
C. Cada gráfico corresponde a um determinado tamanho de grão, da esquerda 

para direita: 81, 105 e 288 μm (ARAYA, MARIVIL, MIR. et al., 2008). 

 

Figura 2.21 – Curvas Tensão – deformação para diferentes ciclos ensaiados a 25ºC 

(ARAYA, MARIVIL, MIR. et al., 2008). 
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2.1.18. Efeito da solidificação rápida e da granulometria sobre a temperatura de 

transformação em ligas CuAlBe 

 

Nos estudos realizados por RODRIGUEZ, et al. (2006) em lâminas de Cu – 

11,83% Al – 0,48% Be foi possível obterem-se os difratogramas relativos às amostras 

estudadas, os quais são apresentados na figura abaixo. 

 

 

Figura 2.22 – Difração de raios-X para uma fita de Cu – 11,83% Al – 0,48% Be para os 

corpos de prova em forma de fitas (RODRIGUEZ, GONZALEZ, ZÚÑIGA et al., 2006). 

 

Esta figura mostra um padrão de difração de raios-X, apresentando a fase mãe 

DO3 da estrutura β-Cu-Al-Be. A reflexão (111) é característica da estrutura ordenada DO3 

neste tipo de liga (WOOD, SHINGU, 1984), conforme citação do autor. A reflexão 

seguinte é (200) e B2 (100) que é comum da fase ordenada DO3. O terceiro pico de 

interesse DO3 (220), B2 (110) e A2 (110) são referentes à fase β desordenada 

(RODRIGUEZ, GONZALEZ, ZÚÑIGA et al., 2006). 
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2.1.19. Estabilização instantânea da fase β
/
1 em ligas CuAlBe com efeito memória de 

forma 

 

O papel do tratamento térmico no efeito da estabilização é uma questão de 

incerteza. É convenientemente concordado que a têmpera direta de uma liga martensítica a 

altas temperaturas aumenta fortemente a cinética de estabilização, fornecendo martensita 

com alta concentração de variáveis temperadas nas vacâncias conforme citado por: 

(KUSTOV et al., 2004, HUMBEECK et al., 1985, DUAN et al., 1989). No entanto, é 

compreensível que o procedimento de têmpera direta pode ser suficiente para induzir um 

rápido efeito de estabilização: a estabilização muitas vezes tem ocorrência imediatamente 

após a têmpera através da transformação e/ou envelhecimento no estado martensítico 

(DUTKIEWICZ, CHANDRASEKARAN, CESARI, 1993), semelhantes declarações são 

referenciadas em KUSTOV et al. (2004) que relatam os resultados de estudos do efeito da 

estabilização rápida da fase martensita β
/
1 em ligas CuAlBe, submetidas a diferentes 

tratamentos térmicos. 

Amostras de uma liga com composições Cu – 10,4% Al – 0,47% Be, (com 

temperaturas nominais de transformação MS e AS em torno de 370 e 365K, 

respectivamente) foi analisada por calorimetria diferencial de varredura (DSC) e 

betatizadas a 1120K por um período de tempo de 900s. Após betatização, foram realizados 

diferentes tratamentos térmicos: resfriamento rápido em água a temperatura ambiente 

abaixo de Mf (WQ), resfriamento ao ar (AC), resfriamento rápido por etapas (SQ) e 

resfriamento rápido superior (UQ). Durante resfriamento rápido por etapas, as amostras 

foram primeiramente resfriadas em um banho de óleo a 440K (acima da MS), em seguida 

em água a temperatura ambiente (abaixo de Mf). No resfriamento rápido por etapas (SQ) as 

amostras foram submetidas a diferentes períodos de envelhecimento a 440K por 5 – 3600s. 

As amostras sob resfriamento rápido superior (UQ) foram resfriadas primeiramente em 

água e imediatamente em seguida em um banho de óleo (acima da Af nominal). O tempo 

de retenção variou de 10 a 3600s a 413K. Após tratamentos térmicos, a cinética das 

variações da transformação inversa martensítica (MT) em AC e SQ as amostras foram 

estudadas por diferentes períodos de envelhecimento da martensita em banho de óleo a 

313K (abaixo de As) (KUSTOV, MORIN, CESARI, 2004). 

A liga CuAlBe é hiperestabilizada após têmpera direta na martensita: ela exibe 

apenas uma MT parcial reversa a temperaturas de aproximadamente 40K acima da 
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nominal, enquanto o restante da martensita retransforma-se através da renucleação lamelar 

da fase β a temperatura de cerca de 300K acima da nominal reversa MT. Conforme Kustov 

et al. (2004) o efeito do envelhecimento subseqüente da martensita na hiperestabilização 

não foi detectado. Estes autores observaram a cinética da estabilização para outros 

tratamentos térmicos, que segundo os mesmos proporcionam um menor efeito da 

estabilização. 

A figura 2.23 mostra o DSC para uma amostra Cu – 10,4% Al – 0,47% Be 

temperada e envelhecida na fase β. 

 

Figura 2.23 – Calorimetria diferencial de varredura (DSC) (taxa de aquecimento 20 K/min) 

para a 1ª e 2ª transformação inversa para têmpera por etapas de uma amostra Cu – 10,4% 

Al – 0,47% Be temperada e envelhecida na fase β a 440K por 5s. O primeiro aquecimento 

foi realizado imediatamente após resfriamento da amostra a 440K em água a temperatura 

ambiente (KUSTOV, MORIN, CESARI, 2004). 

 

A figura 2.24 mostra o DSC para uma amostra com resfriamento rápido em água a 

temperatura ambiente abaixo de Mf (WQ) e um conjunto de amostras com resfriamento 

rápido superior (UQ). 
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Figura 2.24 – Calorimetria diferencial de varredura (DSC) (taxa de aquecimento de 10 

K/min) para uma amostra com resfriamento rápido em água a temperatura ambiente abaixo 

de Mf (WQ) e um conjunto de amostras com resfriamento rápido superior (UQ) da liga Cu 

– 10,4% Al – 0,47% Be, submetidos a diferentes tempos de envelhecimento (de 10 a 

3600s) e a têmpera superior de 413K (KUSTOV, MORIN, CESARI, 2004). 

 

Os autores ao estudarem a liga Cu – 10,4% Al – 0,47% Be observaram que: a 

estabilização instantânea registrada ocorre durante a transformação martensítica própria; a 

estabilização instantânea exibe propriedades puramente heterogêneas (alargamento, em vez 

de deslocamento da transformação inversa e a falta do comportamento tipo borracha); os 

autores sugerem que os possíveis mecanismos para estabilização instantânea observada são 

a acomodação não elástica da tensão de transformação sob a ação combinada da 

transformação e do esforço térmico e cinético que reduz os defeitos de têmpera pelo 

movimento das interfaces. Segundo os mesmos autores estes mecanismos sugeridos 

explicam razoavelmente a natureza heterogênea da estabilização instantânea e o efeito do 

envelhecimento da fase β no nível de estabilização. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3.1. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1.1. Processos de obtenção da liga 

 

Para o presente trabalho foi elaborada uma liga CuAlBe com a seguinte 

composição em peso: Cu – 11,8% Al – 0,6% Be. 

O processo preliminar para obtenção da liga foi o de fundição, onde os elementos 

foram previamente pesados na proporção relativa à composição da liga. Para o processo de 

fundição foram realizadas três fusões num forno de indução de baixa freqüência (do 

laboratório de solidificação rápida da UFPB). O tempo de fusão para cada fundição foi de 

aproximadamente 15 min.  

Os lingotes foram nomeados da seguinte forma:  

Lingote 1: L1 

Lingote 2: L2 

Lingote 3: L3 

As massas dos lingotes foram: L1 = 150g, L2 = 120g e L3 = 100g. 

Após o processo de fundição cada liga fundida foi submetida ao tratamento 

térmico de homogeneização, com o fim de obter uma melhor dissolução dos elementos de 

liga do lingote. Para este tratamento utilizou-se um forno do tipo mufla da JUNG, onde a 

liga foi submetida a uma temperatura de 850ºC durante 12hs seguida de resfriamento lento 

no próprio forno até a temperatura ambiente. 

As dimensões dos lingotes apresentam-se na tabela 3.1. 
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Tabela 3.1 – Dimensões dos lingotes. 

Lingote Comprimento (mm) Largura (mm) Espessura (mm) 

L1 48,5 32,7 7,5 

L2 43,2 26,6 6,3 

L3 37,6 21,4 5,6 

 

Logo após do tratamento térmico de homogeneização os lingotes foram 

submetidos ao processo de conformação mecânica de laminação a quente. Este processo de 

laminação a quente foi realizado no forno mufla da JUNG, para tanto cada lingote foi 

aquecido a 900ºC durante 15min e retirado em seguida para passagem nos laminadores, a 

retirada se deu por meio de pinça. A espessura final após laminação a quente foi de 1,0 

mm. 

O número de passe de laminação, as espessuras iniciais e finais, assim como o 

tempo de laminação para cada lingote é apresentado na tabela 3.2 abaixo.  

Tabela 3.2 – Variáveis do processo de laminação. 

Lingote 
Espessura 

inicial (mm) 

Espessura 

final (mm) 

Nº de passes de 

laminação 

Tempo de 

laminação 

L1 7,5 1,0 63 5hs e 15min 

L2 6,3 1,0 52 4hs e 20min 

L3 5,6 1,0 45 3hs e 45min 

 

Durante a laminação o intervalo de tempo entre cada passe foi de 

aproximadamente 5 min. 

As lâminas de 1,0 mm de espessura obtidas (pelo processo de laminação) foram 

submetidas ao tratamento de betatização, o qual consiste em aquecer as amostras no forno 

a uma temperatura de 850
0
C e mante-las por um período de 15 min, em seguida 

temperadas em água gelada, para obterem-se assim as propriedades de memória de forma.  

Após o processo de têmpera, as lâminas foram cortadas com uma guilhotina, 

usinadas nas dimensões predeterminadas e retemperadas nas mesmas condições de 

temperatura e meio de resfriamento já citados anteriormente. 
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3.1.2. Ensaios realizados 

 

As dimensões finais dos corpos de prova se deram em função dos tipos de ensaios 

realizados. 

Os ensaios foram assim divididos: 

1) Ensaios de Tração cíclica; 

2) Ensaios de Tração realizados em um dispositivo de fixação, denominado de Mini-

Morsa; 

3) Microscopia Óptica; 

4) Difração de Raios-X; 

5) Ensaios de Tração realizados sob diferentes condições de tempo de manutenção da 

carga e temperatura; 

6) Calorimetria Diferencial de Varredura – DSC. 

 

3.1.2.1. Ensaios de Tração cíclica 

 

Para estes ensaios de tração foram utilizados 24 corpos de prova (retangulares) 

com dimensões 120x7x1 mm. 

Os ensaios foram realizados tanto a temperatura ambiente como a 57ºC. A 

temperatura de 57ºC foi obtida com auxílio de um forno, o qual é acoplado a uma máquina 

de tração universal servopulser da SHIMADZU e onde por meio de um painel eletrônico é 

possível manter a temperatura do corpo de prova constante.  

As figuras abaixo mostram o esquema da montagem do corpo de prova sem uso 

do forno e com uso do forno. 
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Figura 3.1 – Montagem experimental destacando o corpo de prova e a garra de fixação. 

 

 

Figura 3.2 – Montagem experimental do corpo de prova dentro da câmara do forno. 
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Os ensaios consistiram em tracionar e descarregar logo em seguida o corpo de 

prova com deformações que variaram de 1 a 4% do comprimento inicial L0, o qual foi de 

25 mm. 

 

3.1.2.2. Ensaios de Tração realizados na Mini-Morsa, microscopia óptica e difração 

de raios-X 

 

Para os ensaios de tração com esse tipo de corpo de prova foi utilizado um 

dispositivo de fixação chamado Mini-Morsa, o qual através de um sistema composto de 

dois cabeçotes móveis é capaz de fazer deslocamentos longitudinais, esses deslocamentos 

são possíveis porque no próprio dispositivo tem um sistema de fuso roscado (passo de 

1mm) que promove o movimento dos cabeçotes 

O corpo de prova apresentou as seguintes dimensões em (mm): 

 

Figura 3.3 – Dimensões em mm do corpo de prova utilizado nos ensaios de tração na Mini-

Morsa. 

 

O preparo do corpo de prova para montagem na Mini-Morsa e observação no 

microscópio óptico se deu na seguinte ordem: 

1º) Confecção do corpo de prova dentro das dimensões pré estabelecidas; 

2º) Lixamentos sucessivos em meio aquoso segundo a seguinte ordem: lixa nº600 – lixa 

nº800 – lixa nº1000 e lixa nº2000. O tempo de cada etapa de lixamento foi de 

aproximadamente 15 min. 

3º) Polimento em politriz com alumina 0,05μm, durante período de 1h; 

4º) Limpeza do corpo de prova em água a temperatura ambiente para posterior montagem 

na Mini-Morsa e fotografias no microscópio óptico. 
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Figura 3.4 – Ilustração da montagem do corpo de prova na Mini-Morsa. 

 

As deformações que o corpo de prova foi submetido foram de 1,5% e 4,1%. Para 

o cálculo das deformações utilizou-se a seguinte relação: 

100.
0

0

L

LL f 
   

Onde:  

ε = Deformação; 

Lf = Comprimento final; 

L0 = Comprimento inicial. 

A figura 3.5 mostra a região do corpo de prova tomada como base para 

determinação das deformações. Para tanto foi marcada na superfície da amostra o valor de 

L0 = 20 mm, de modo que tanto o L0, quanto o Lf foram medidos com auxílio de um 

paquímetro universal.  

 

 

 

 

Figura 3.5 – Corpo de prova destacando a região do comprimento útil usado para o cálculo 

da deformação. 
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Antes de se realizar a primeira deformação de 1,5% a amostra foi caracterizada 

por difração de raios-X num equipamento da SIEMENS modelo XRF 1800 e as 

micrografias foram feitas com auxílio de um microscópio óptico da axiotech (100 a 240 V 

AC – 50 a 60 HZ). 

As fotografias foram realizadas com aumento de 50X na escala de 500 μm, o que 

permitiu visualizar os respectivos contornos de grãos da região estudada, assim como as 

fases austeníticas-martensíticas.  

Depois de deformado o corpo de prova (1,5%), seguiu-se analises por raios-X e 

fotografias por microscopia óptica. Ao se aliviar a carga outra analise de raios-X e 

fotografias foram feitas, seguindo-se o mesmo procedimento para uma deformação de 

4,1%. 

Com isso foi possível obterem-se várias fotografias e difratogramas da região 

estudada com o corpo de prova sem deformação (destacando a estrutura austenítica) e com 

deformação (apresentando a estrutura martensítica). 

 

3.1.2.3. Ensaios de Tração realizados sob diferentes condições de tempo e 

temperatura 

 

Para estes ensaios os corpos de prova apresentaram as mesmas dimensões já 

apresentadas no item 3.1.2.1. Os ensaios foram realizados na máquina de tração universal 

servopulser da SHIMADZU. 

Quatro corpos de provas foram preparados segundo as mesmas condições já 

descritas no item 3.1.2.1.  

As condições de ensaios foram: variação da temperatura, variação de deformação 

aplicada e manutenção do corpo de prova tracionado por determinado período de tempo, os 

quais vaiaram de 1h e 2hs.  

As deformações em que as amostras foram ensaiadas variaram de: 2% e 3%. Para 

tanto o primeiro corpo de prova foi ensaiado com deformação de 2% a temperatura 

ambiente e tempo de manutenção da carga variando de 1h e 2hs.  

O segundo corpo de prova foi ensaiado com 2% de deformação, temperatura de 

57ºC e tempo de manutenção da carga variando de 1h e 2hs. 

O terceiro corpo de prova foi ensaiado nas mesmas condições que o primeiro 

corpo de prova, porém com variação da deformação aplicada, a qual foi de 3%. 
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Já o quarto corpo de prova foi ensaiado nas condições idênticas de temperatura e 

tempo de manutenção da carga do segundo corpo de prova, mas com a uma deformação 

aplicada de 3%. 

 

3.1.2.4. Calorimetria Exploratória Diferencial – DSC 

 

Analises calorimétricas diferenciais de varreduras via DSC, foram feitas em seis 

corpos de provas de seção quadrada com dimensão de aproximadamente 3,5mm, onde 

quatro corpos de provas foram previamente deformados na máquina de tração da 

SHIMADZU com: 1%, 2% ,3% e 4%.  

Outra amostra envelhecida por três meses e previamente deformada com 4% foi 

ensaiada.  

Essas cinco primeiras amostras foram ensaiadas aquecendo-se as mesmas da 

temperatura ambiente até 400ºC. Já a sexta amostra foi ensaiada de modo a se obter as 

temperaturas de transformação de fases, para esse caso o corpo de prova não foi 

previamente deformado e o resfriamento se deu por nitrogênio líquido, seguido de 

aquecimento. 

A tabela 3.3 abaixo mostra as massas das amostras. 

Tabela 3.3 – Características das amostras para DSC. 

Amostra deformada com: 
Massa 

(mg) 
Taxa de aquecimento 

(ºC/min.) 

1% 82,00 40 

2% 77,00 40 

3% 78,00 40 

4% 84,20 40 

4% após 3 meses 76,60 40 

4% (resfriamento e 

aquecimento) 
73,00 40 
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CAPÍTULO IV 

 

 

4.1. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1.1. Ensaios de Tração cíclica 

 

As analises quantitativas e características superelásticas das amostras estudadas 

nos ensaios de tração são mostradas a seguir através de curvas sobrepostas de Tensão x 

Deformação (σ x ε), onde por intermédio de diversas deformações aplicadas (as quais 

variaram no intervalo de 1% a 4 %) é possível verificar a influência da temperatura, da 

própria deformação aplicada no retorno total ou parcial a fase inicial. A deformação 

residual (εr) quantifica esse retorno. Para cada curva (σ x ε) tem-se um valor especifico de 

εr. Para estes ensaios foram confeccionados vinte e quatro corpos de provas retangulares 

cujas dimensões foram apresentadas no capítulo 3, de forma que para cada curva (σ x ε) foi 

utilizado uma única amostra. O comprimento útil (distância inicial ou de referência entre as 

garras da máquina de tração) utilizado foi de 25 mm (L0 = 25 mm). 
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Curvas Sobrepostas de Tensão X Deformação Ensaiadas com 1% de 

Deformação e Temperatura Ambiente 
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Figura 4.1 – Curvas sobrepostas (σ x ε) para diferentes corpos de prova ensaiados com 

deformação de 1% a temperatura ambiente.  

 

Para as curvas da figura 4.1, verifica-se dentro das dificuldades experimentais, 

que todas elas apresentaram retorno total a fase inicial, fato que pode ser observado pelo 

valor da deformação residual εr = 0. ARAYA et al. (2008) estudando os efeitos da 

temperatura e do tamanho de grão no comportamento de fios de CuAlBe com memória de 

forma sob carregamento cíclico apresentaram resultados de ensaios de tração realizados a 

25ºC, onde com deformações aplicadas de aproximadamente 1,2% o retorno a fase inicial 

foi alcançado. Os resultados mostrados na figura 4.1 apresentam concordâncias com os 

obtidos pelos pesquisadores citados. 
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Curvas Sobrepostas de Tensão X Deformação Ensaiadas com 1% de 

Deformação e Temperatura de 57ºC
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Figura 4.2 – Curvas sobrepostas (σ x ε) para diferentes corpos de prova ensaiados com 

deformação de 1% e temperatura de 57ºC. 

 

As curvas mostradas na figura 4.2 são referentes aos ensaios realizados a 

temperatura de 57ºC em corpos de provas diferentes, onde se pode verificar que para as 

três curvas, as mesmas apresentaram εr variada, de modo que logo após o término de cada 

ensaio uma deformação residual aparente foi observada e quantificada. Essas variações de 

εr podem ter ocorrido em virtude de uma não transformação total para fase inicial, pois 

nestes casos houve a influência da temperatura nos ensaios. Outro aspecto a ser observado 

é o do aumento da tensão alcançada pelos corpos de provas nestes ensaios, pois se notam 

que as tensões σ (MPa) são maiores que aquelas obtidas nos ensaios realizados a 

temperatura ambiente. Os estudos de ARAYA et al. (2008) sobre os efeitos da temperatura 

e do tamanho de grão no comportamento de fios de CuAlBe com memória de forma sob 

carregamento cíclico mostram também a influência da temperatura nos ensaios de tração, 

estes autores apresentam curvas de Tensão x Deformação ensaiadas a 50ºC e a 25ºC e os 

resultados da tensão σ (MPa) alcançada assim como da εr estão de acordo com os obtidos 

no presente trabalho. 
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Curvas Sobrepostas de Tensão X Deformação Ensaiadas com 2% de 

Deformação e Temperatura Ambiente 
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Figura 4.3 – Curvas sobrepostas (σ x ε) para diferentes corpos de prova ensaiados com 

deformação de 2% a temperatura ambiente.  

 

Na figura 4.3 a sobreposição das curvas de σ x ε é apresentada para ensaios de 2% 

de deformação aplicada e temperatura ambiente. Destas curvas pode-se notar que depois de 

descarregado, os corpos de provas apresentaram uma pequena deformação residual que 

variou de 0,012% para a curva 1 a 0,053% para a curva 3. Estes resultados encontram-se 

em concordância com outros resultados da literatura, conforme descrito nos estudos de 

SAINT-SULPICE et al. (2008) sobre o comportamento superelástico em ligas com 

memória de forma submetidas a cargas cíclicas. Estes autores mostraram que deformações 

da ordem de 2% apresentaram também um pequeno valor de deformação residual (εr). 
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Curvas Sobrepostas de Tensão X Deformação Ensaiadas com 2% de 

Deformação e Temperatura de 57ºC
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Figura 4.4 – Curvas sobrepostas (σ x ε) para diferentes corpos de prova ensaiados com 

deformação de 2% e temperatura de 57 ºC.  

 

Os ensaios nos corpos de provas realizados a 57ºC com deformação de 2%, são 

mostrados na figura 4.4. Destes ensaios nota-se que a temperatura influenciou no retorno a 

fase inicial dos corpos de prova, visto que os valores de εr obtidos foram em média 

superiores àqueles apresentados nos ensaios de tração nas mesmas condições, porém 

realizados a temperatura ambiente (figura 4.3). Os resultados obtidos neste trabalho para 

uma deformação de 2% ensaiados a uma temperatura de 57ºC mostram-se concordantes 

com os obtidos por ARAYA et al. (2008), onde estes com deformações de 2% e uma 

temperatura de 50ºC apresentaram valores de deformação residual em média maior que 

aquelas obtidas nos ensaios a temperatura ambiente. 
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Curvas Sobrepostas de Tensão X Deformação Ensaiadas com 3% de 

Deformação e Temperatura Ambiente 
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Figura 4.5 – Curvas sobrepostas (σ x ε) para diferentes corpos de prova ensaiados com 

deformação de 3% a temperatura ambiente.  

 

A figura 4.5 apresenta os ensaios realizados com 3% de deformação e temperatura 

ambiente. Nela pode-se notar que, para este nível de deformação aplicada à deformação 

residual (εr) é maior do que aquelas observadas nos ensaios realizados a menores 

deformações. MONTECINOS et al. (2006) estudando a granulometria e 

pseudoelasticidade no comportamento de uma liga CuAlBe apresentaram curvas de ensaios 

com deformação de 3%, onde estas estão em concordância com as obtidas no atual 

trabalho em termos da deformação residual εr. 
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Curvas Sobrepostas de Tensão X Deformação Ensaiadas com 3% de 

Deformação e Temperatura de 57ºC
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Figura 4.6 – Curvas sobrepostas (σ x ε) para diferentes corpos de prova ensaiados com 

deformação de 3% e temperatura de 57ºC.  

 

Os ensaios realizados com 3% de deformação e temperatura de 57ºC são 

mostrados na figura 4.6, onde para estas curvas a média de εr foi de 0,122% e as tensões 

máximas atingidas pelos corpos de provas são superiores aquelas alcançadas pelos corpos 

de provas ensaiados a temperatura ambiente.  
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Figura 4.7 – Curvas sobrepostas (σ x ε) para diferentes corpos de prova ensaiados com 

deformação de 4% a temperatura ambiente.  
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Os ensaios realizados com 4% de deformação são mostrados na figura 4.7, com 

uma média de εr = 0,257%, superior a média daqueles realizados com a mesma 

deformação, porém a temperatura ambiente. O que está de comum acordo com os 

resultados das literaturas. 

Curvas Sobrepostas de Tensão X Deformação Ensaiadas com 4% de 
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Figura 4.8 – Curvas sobrepostas (σ x ε) para diferentes corpos de prova ensaiados com 

deformação de 4% e temperatura de 57ºC.  

 

A figura 4.8 apresenta as curvas dos ensaios relativos aos corpos de provas 

submetidos a uma temperatura de 57ºC e deformação de 4%, nestes ciclos podem-se notar 

um aumento gradativo nos valores das tensões máximas atingidas, com uma média de 200 

MPa, já os ensaios realizados a temperatura ambiente possibilitaram alcançar uma tensão 

média de 150 MPa figura 4.7.  

A tabela 4.1 mostra os valores médios das temperaturas, das deformações 

residuais e desvios padrões associadas às deformações aplicadas (εa). 
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Tabela 4.1 – Valores médios de temperatura e deformações residuais e respectivos desvios 

padrões. 

Deformação 

aplicada (εa) 

Média de εr (%) Desvio Padrão de εr 

Tmédia = 26,16
o
C T = 57

o
C Tmédia = 26,16

o
C T = 57

o
C 

1% 0,0 0,023 0,0 0,008 

2% 0,035 0,045 0,021 0,024 

3% 0,124 0,122 0,023 0,019 

4% 0,257 0,205 0,088 0,132 

 

Uma analise da tabela acima permite verificar que: para os ensaios realizados com 

1% de deformação (temperatura ambiente), 3% de deformação (temperatura de 57ºC) não 

houve dispersão, já para uma deformação de 1% (temperatura de 57ºC), 2% (ambas as 

temperaturas), 3% (temperatura ambiente) e 4% (ambas as temperaturas) verifica-se um 

desvio de 33,3% em torno da média. 

Essas dispersões, observadas na tabela acima ocorreram em virtude de algum 

valor de εr estar distantes dos demais. A variação de εr pode estar associada a anisotropia 

dos corpos de prova, visto que para cada um ensaio realizado esteve associado um único 

corpo de prova. 

Curvas εr x εa dos Ensaios realizados a Temperatura 

Ambiente e a 57ºC
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Figura 4.9 – Curvas associadas aos ensaios realizados a Temperatura ambiente e a 57ºC, 

onde: εr (deformação residual) e εa (deformação aplicada) ambas em %. 
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A figura 4.9 apresenta a variação da deformação aplicada com a deformação 

residual para os ensaios realizados a temperatura ambiente e a 57ºC, nelas verifica-se que 

um aumento da εa produz um aumento de εr, o que se traduz como uma maior retenção da 

fase deformada (martensítica). 

 

4.1.2. Ensaios de Tração Realizados na Mini-Morsa e Microscopia óptica 

 

As trações realizadas nestes ensaios foram feitas no dispositivo de fixação (Mini-

Morsa), já as fotografias foram feitas no Microscópio óptico e as difrações no equipamento 

de Raios-X. As características desse dispositivo e dos referidos equipamentos estão 

descritas no capítulo 3. 

Para os ensaios de tração o corpo de prova em formato de duplo “T” apresentou 

um comprimento útil (L0) = 20 mm. 

As figuras seqüentes mostram as estruturas das fases presentes sob diferentes 

níveis de deformações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 – Foto mostrando a região austenítica sem deformação.  

 

 

500 µm 
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Figura 4.11 – Foto mostrando a transformação martensítica com deformação de 1,5%. 
 

 

Erro! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 – Foto mostrando o retorno à fase austenítica após deformação de 1,5%. 

 
 

A figura 4.10 mostra uma região do corpo de prova na fase austenítica sem 

deformação, onde se podem ver os contornos de grãos. Já a figura 4.11 apresenta o corpo 

de prova deformado com 1,5% e a transformação martensítica, os grãos nessa figura estão 

mais destacáveis, visto que na deformação os grãos se alongam facilitando assim a sua 

observação. A figura 4.12 destaca a região de retorno a fase austenítica inicial, após 

deformação de 1,5%. 

500 µm 

500 µm 
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Após deformação de 1,5%, o corpo de prova foi submetido a uma nova 

deformação de 4,1%, o que está representado na figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 – Região da transformação martensítica com deformação de 4,10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 – Retorno à fase austenítica após deformação de 4,10%. 

 

As figuras abaixo mostram as transformações martensíticas ↔ austeníticas em 

outra região do corpo de prova. 
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Figura 4.15 – Região austenítica sem deformação. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16 – Transformação martensítica com deformação de 1,5%. 

 

A figura acima ilustra as agulhas de martensitas transformadas apartir da fase 

austenítica sob uma deformação de 1,5%. 
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Figura 4.17 – Retorno a fase austenítica após deformação de 1,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18 – Transformação martensítica com deformação de 4,10%. 
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Erro! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19 – Retorno a fase austenítica após deformação de 4,10%. 

 

Outra região do corpo de prova foi selecionada para analise por microscopia 

óptica.  

As respectivas fotografias referentes a essa região estão ilustradas logo abaixo. 
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Figura 4.20 – Foto mostrando a região austenítica sem deformação. 

 

Na figura 4.20 nota-se a estrutura austenítica sem ocorrência de qualquer região 

com caracterização da estrutura martensítica, nessa região uma analise preliminar permite 

constatar os contornos de grão da amostra, pode-se ver também um tamanho de grão 

grande, havendo uma textura cristalográfica preferencial que é totalmente recuperada. De 
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forma que em certas regiões há recuperação total e em outras não. A referencia tomada 

como base na seleção das regiões mostradas se deu em função de algum defeito oriundo do 

processo de conformação ao qual a amostra foi submetida.  

 

Figura 4.21 – Foto mostrando a transformação martensítica com deformação de 1,5%. 

 
 

 

Figura 4.22 – Retorno a fase austenítica após deformação de 1,5%. 
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Figura 4.23 – Transformação martensítica com deformação de 4,10%. 

 

 

Figura 4.24 – Retorno a fase austenítica após deformação de 4,10%. 

 

Todas as figuras mostradas acima caracterizam as fases presentes nas 

transformações martensíticas-austeníticas, de forma que além de se poderem observar 

essas estruturas são possíveis ver os contornos de grãos. Mesmo sem ataque os grãos 

dessas amostras se apresentam visíveis para os aumentos usados no microscópio. 
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4.1.3. Analise por Raios-X  

 

Os difratogramas para identificação das estruturas das fases que ocorreram 

durante os processos de tração na Mini-Morsa são mostrados a seguir.  

A figura 4.25 apresenta as difrações de raios X referentes à amostra sem tração, 

com tração de 1,5% e descarregada após tração de 1,5%. 
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Figura 4.25 – Difratogramas relativos a amostra sem deformação e com deformação de 

1,5%. 

 

Para a amostra sem deformação os picos relativos da fase austenítica a 

temperatura ambiente (β) são destacáveis. A amostra quando submetida à deformação de 

1,5% apresenta-se sem o pico menor, o que pode estar relacionado com a transformação de 

fase austenita – martensita, logo após descarregamento da amostra, o pico menor 

reaparece, indicando o retorno à fase inicial, porém há ocorrência de um menor pico 

localizado a direita com 2θ ≈ 55. 
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Figura 4.26 – Difratogramas relativos a amostra sem deformação e com deformação de 

4,1%. 

 

Os difratogramas da figura 4.26 destacam a deformação de 4,1% e os respectivos 

picos da transformação martensítica. Nota-se também o retorno a fase inicial após a 

retirada da carga.  

Os resultados apresentados nos difratogramas encontram correspondência com os 

obtidos por (RODRIGUEZ, et al., 2006). Onde estes autores apresentam os difratogramas 

relativos ao estudo do efeito de uma solidificação rápida e da granulometria sobre a 

temperatura de transformação em ligas CuAlBe. 

 

4.1.4. Ensaios de Tração Realizados com diferentes temperaturas e tempos de 

manutenção da carga variados 

 

Para estes ensaios, foram utilizados quatro corpos de provas que foram 

tracionados com deformação de 2% e 3%, com manutenção nestes níveis de deformação 
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por 1h e 2hs, além de se variar a temperatura. As dimensões dos corpos de provas foram as 

mesmas daquelas dos ensaios realizados sob níveis de deformação descritos no item 4.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.27 – Curvas σ x ε para ensaios realizados a temperatura ambiente e diferentes 

tempos de manutenção da carga. 

 

A figura 4.27 apresenta as curvas dos ensaios realizados com tempos de 

manutenção da carga variados. Nela se nota que a deformação residual (εr) teve um 

pequeno aumento quando se variou de 1h para 2hs o tempo de permanência no nível de 

deformação de 2%, o aumento de εr pode ter sido ocasionado pela retenção da fase 

deformada (martensítica). 

Outras analises foram feitas através de experimentos com níveis de temperatura 

variadas e de tensão. Onde se pode ter uma aproximação mais precisa do comportamento 

da liga sob as condições anteriormente citadas. Estes ensaios são apresentados nas figuras 

seguintes: 
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Figura 4.28 – Curvas σ x ε para ensaios realizados a 57ºC e diferentes tempos de 

manutenção da carga. 

 

A figura 4.28 representa os ensaios realizados a temperatura de 57ºC e 

deformação de 2%, onde tem-se uma evidencia maior da influência do tempo de 

manutenção da carga, nela nota-se que o valor da εr também aumenta em função da 

variação do tempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.29 – Curvas σ x ε para ensaios realizados a temperatura ambiente com 

deformação do corpo de prova de 3% e variação do tempo de manutenção da carga. 
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Conforme apresentado na figura 4.29 se pode notar que a εr cresce para um 

aumento do tempo de manutenção da carga de 1 para 2hs, o que esta em conformidade 

com os resultados anteriormente apresentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.30 – Curvas σ x ε para ensaios realizados a 57 ºC com deformação de 3% e 

diferentes tempos de manutenção da carga. 

 

Também nesta figura pode-se verificar o aumento da εr com o aumento no tempo 

de manutenção da carga. De forma que para todos os ensaios realizados nestas condições, o 

tempo de manutenção no estado de deformação é um fator de bastante influência nos 

processos de transformação de fases nas ligas estudadas.  

A tabela abaixo apresenta os resultados obtidos durante os ensaios de tração, onde 

se verifica que, a permanência por determinado tempo com a mesma deformação, ocasiona 

um aumento da martensita retida. 
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Tabela 4.2 – Resultados dos ensaios de tração sem a influencia do tempo de manutenção da 

deformação aplicada e com a influencia do tempo de manutenção da deformação aplicada. 

Deformação 

aplicada (εa) 

Valores médios de εr (%) 

para os ensaios realizados 

imediatamente após atingido 

o nível de deformação 

desejado 

εr (%) para níveis de deformações 

aplicadas por tempos de 1 e 2hs 

T = 26
o
C T = 57

o
C 

T = 26
o
C T = 57

o
C T = 1h T = 2hs T = 1h T = 2hs 

1% 0,0 0,023 ---- ---- ---- ---- 

2% 0,035 0,045 0,139 0,141 0,075 0,143 

3% 0,124 0,122 0,190 0,209 0,116 0,208 

4% 0,257 0,205 ---- ---- ---- ---- 

 

4.1.5. Ensaios de Analises Térmicas – DSC 

 

A figura seguinte mostra os resultados das temperaturas de transformação de fases 

para a liga estudada, as quais foram obtidas por meio de Calorimetria Diferencial de 

Varredura (DSC).  
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Figura 4.31 – Curvas de DSC apresentando as respectivas faixas de transformações de 

fases (austenita-martensita). 
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Na figura 4.31 se pode observar os respectivos pontos de transformação de fases: 

As e Af no aquecimento, Ms e Mf no resfriamento. O início da transformação austenítica 

(As) ocorre em aproximadamente -19ºC e o seu fim em ≈ -4ºC, já durante o processo de 

resfriamento, o início da transformação martensítica ocorre em ≈ -18 ºC e o seu fim em ≈ -

41ºC. A proximidade das temperaturas de transformações austeníticas e martensíticas 

ocorre em função da pequena histerese relacionada à liga estudada. 

Desta figura se pode concluir também que a amostra apresenta-se no estado 

austenítico a temperatura ambiente, comprovando-se assim o que se havia predito nos 

capítulos iniciais e também evidenciado em estudos de BALO, CEYLAN, 2002 sobre o 

efeito do conteúdo de Be sobre algumas propriedades de ligas com efeito memória de 

forma (EMF), onde a curva de DSC obtida no estudo desses autores apresenta a fase 

austenítica a temperatura ambiente. 

Os ensaios de DSC seguintes são relacionados aos corpos de prova que foram 

previamente deformados na máquina de tração SHIMADZU. As deformações foram de: 

1%, 2%, 3% e 4%. Também é apresentada uma curva de analise térmica de um corpo de 

prova envelhecido por 3meses após ter sofrido deformação de 4%. 
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Figura 4.32 – Ciclos de DSC após deformação de 1%. 
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Os ciclos da figura 4.32 mostram os DSCs relativos à amostra estudada, o 

primeiro ciclo apresenta um pico em torno de 360ºC que pode ser resultante dos efeitos da 

aplicação de tensão prévia. Já através do segundo ciclo se pode ver que não há picos 

relativos que evidenciem a retenção da fase deformada (martensita). 
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Figura 4.33 – Ciclos de DSC após deformação de 2%. 

 

A figura 4.33 mostra os ciclos da amostra pré deformada com 2%, onde para o 

primeiro ciclo há um pico em torno de 360ºC relativo à retenção da fase deformada 

(martensita) dissociada. Após resfriamento da amostra e aquecimento subseqüente 

(segundo ciclo) a amostra não apresenta nenhum pico de que caracterize a retenção da fase 

martensítica. 
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Figura 4.34 – Ciclos de DSC após deformação de 3%. 

 

Na figura 4.34 os ciclos relativos à amostra deformada previamente com 3%, 

evidenciam que não há ocorrência de picos característicos de transformação de fase.  
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 Figura 4.35 – DSC realizado após deformação de 4%. 

  

Na figura 4.35 são mostrados os ciclos relativos à amostra deformada previamente 

com 4% e ensaiada após 1h e 30min, onde se pode notar que há ocorrência da retenção da 

fase martensita, caracterizada pelo pico ocorrente em torno de 350ºC do primeiro ciclo. O 

segundo ciclo é relativo à mesma amostra ensaiada 2hs e 30min após a deformação de 4% 

e para esse caso há uma dissociação da martensita, evidenciando um processo reversível 

(austenita ↔ martensita). 
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Figura 4.36 – Ciclo de DSC realizado 3 meses após deformação de 4%. 

 

Uma amostra ensaiada três meses depois de deformada com 4% é apresentada na 

figura 4.36, onde se verifica que a mesma não apresentou retenção da fase martensita. 

A retenção da martensita pode estar associada à concentração de lacunas e 

também a dispersão das lacunas quando da transformação austenita ↔ martensita. 
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CAPITULO V 

 

 

5.1. CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho uma liga Cu – 11,8% Al – 0,6% Be foi confeccionada a atmosfera 

ambiente utilizando um forno de indução de baixa freqüência. Posteriormente foram 

fabricados chapas com 1,0mm de espessura por laminação a quente á 850
o
C. O 

comportamento superelástico da liga foi investigado através de ensaios mecânicos cíclicos, 

microscopia ótica, calorimetria diferencial de varredura e análise de difração por raios-X. 

As conclusões são as seguintes:  

1. Os ensaios cíclicos foram realizados a temperatura ambiente e a 57ºC aplicando-se 

níveis de deformações de 1,0%; 2,0%; 3,0% e 4,0%. Com isso foi possível observar, que 

na temperatura ambiente, deformações da ordem de 1,0% são totalmente recuperáveis e 

que a partir de 2,0% ocorre o aparecimento de uma deformação residual média de 0,035%, 

a qual é totalmente recuperada com o tempo, conforme constatado via microscopia ótica e 

de varredura. A variação da temperatura não provocou nenhuma diferença significativa na 

deformação residual para esses níveis de deformações aplicadas; 

2. A medida em que se aumenta o tempo de manutenção da carga nos níveis de 

deformação aplicadas de 2% e 3%, há aumento da martensita retida, tanto nos ensaios 

realizados a temperatura ambiente quanto a 57ºC; 

3. As analises microestruturais via microscopia ótica e de varredura, realizadas com 

auxílio de um dispositivo de tração, mostram claramente que a partir de deformações 

acima de 4,1%, há a ocorrência de martensita retida após a retirada da carga. É importante 

elucidar que a quantidade de martensita retida é reduzida com o tempo de exposição da 

amostra descarregada a temperatura ambiente. Isto é, após a amostra ser descarregada e 

mantida a temperatura ambiente por certo período de tempo, verificou-se que a quantidade 

da martensita residual se converte em austenita; 
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4. As análises de DSC realizadas imediatamente após a amostra ser previamente 

deformada com 2,0% mostram o aparecimento de uma reação endotérmica entre 350
o
C e 

400
o
C,  a qual foi atribuída a reversão da martensita retida em austenita.  Quando níveis 

maiores de deformação, da ordem de 4,0% são aplicados, os ensaios de tração mostram a 

presença de uma deformação residual média, após o descarregamento, de 0,257%. 

Entretanto, nos testes de DSC, foram claramente evidenciados que a martensita residual, 

mesmo para níveis de deformação desta ordem, são completamente revertidas para 

austenita quando exposto a temperatura ambiente por longo período de tempo (três meses). 
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