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RESUMO 

 
Ligas com memória de forma (Shape Memory Alloy - SMA) constituem um grupo de materiais 
metálicos capaz de recuperar a forma original pela imposição de um campo de temperatura ou de 
tensão, devido a transformações de fase induzidas no material. O tratamento criogênico vem sendo 
apresentado como um tratamento térmico com grandes efeitos nas propriedades de diversos materiais 
e a ele são atribuídas melhorias na resistência ao desgaste e na tenacidade. O objetivo do presente 
trabalho é observar as curvas de módulo elástico e de amortecimento em função da temperatura, 
obtidas experimentalmente, de uma liga Ni55Ti45 (wt%) com memória de forma. A liga foi submetida 
ao tratamento criogênico brusco (DCT - Deep Cryogenic Treatment), sendo os tempos de encharque 
de 8h, 16h e 24h. As propriedades analisadas foram medidas pela técnica de excitação por impulso, 
variando a temperatura entre -10 e 100°C. Assim, pode-se analisar como o tratamento criogênico 
brusco influencia o comportamento de tais propriedades e como elas variam ao longo de suas 
temperaturas de transformação de fase.  

 
 
 
 

ABSTRACT 

 

 
Shape Memory Alloy – SMA constitute a group of metalic materials that are capable of recovering the 
original shape by the imposition of a tempertaure field or tension, due to transformations of induced 
phase on the material. The criogenic treatment has been apresented as a temperature treatment with big 
effects on the properties of several materials, and to it are atributed improvements on the resistence at 
the wastage and on the tenacity. The objective of the work is to observe the curves of elastic modulus 
and damping in detriment of the temperature, obtained exprimentally, from an alloy Ni55Ti45 (wt%) 
with memory of shape. The alloy was submitted in a abrupt criogenic treatment, by being the times of 
soak of 8h, 16h e 24h. The properties analysed were measured with/by excitation by impulse 
techniques, between temperatures from -10 to 100ºC. Thereby, it can be analysed how the abrupt 
criogenic treatment influences the behaviour of the properties and how they vary along their phase 
transformation temperature. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTO E MOTIVAÇÃO DO TRABALHO 

Os crescentes avanços tecnológicos obtidos pela engenharia, principalmente no século XX, 

trouxeram consigo a dependência do desenvolvimento de novos materiais, com características cada 

vez mais específicas e eficientes para que fosse completo o progresso tecnológico. A expectativa de 

maior funcionalidade, acompanhada de igual confiabilidade, impulsiona essa busca e proporciona 

crescimentos exponenciais (Batra, 1999). Por isso, além da procura por novas composições e 

estruturas, também se buscam tais melhorias em tratamentos térmicos diversos, como é o caso do 

tratamento criogênico. 

Uma das primeiras propostas de tratamento de materiais baseado em resfriamento de amostras foi 

feito na antiga União Soviética em 1937, utilizando, para tal, dióxido de carbono sólido (gelo seco), 

etano, etileno e freon, atingindo temperaturas entre -80ºC e -100ºC (Gulyaev, 1937). Já nos anos 70‟, 

atingiu-se temperaturas próximas a -196ºC utilizando técnicas de imersão em nitrogênio líquido com 

excelentes resultados, melhorando a vida útil de aços ferramentas (Barron, 1974). Tal tratamento, 

lento e controlado, que reduz a temperatura de um material até -196ºC, e logo em seguida é aquecido 

até a temperatura ambiente, é chamada hoje de tratamento criogênico profunto (Deep Cryogenic 

Treatment – DCT). Desde então, diversos pesquisadores obtiveram respostas positivas com relação ao 

tratamento criogênico, o que motiva os estudos sobre a influência do tratamento criogênico profundo 

nas propriedades termomecânicas das ligas com memória de forma (Shape memory alloy – SMA). 

As ligas de memória de forma (Shape memory alloy – SMA) são um exemplo dos novos tipos de 

material obtidos com o avanço tecnológico. As SMA são ligas que apresentam capacidade de retornar 

a formatos específicos, depois de certo nível de deformação, quando submetidos a um ciclo térmico 

e/ou mecânico apropriado (Silva & Castilho, 2011). Esse efeito de „memória‟ se da pela organização 

reversível da estrutura cristalina das ligas, dependentes da temperatura e tensão às quais estão sujeitas. 

Sua principal característica é a recuperação do estado prévio, mesmo após grandes deformações 

quando submetidos a um aumento de temperatura e/ou quando se retira a tensão aplicada (Weyman, 

1998). Por tais capacidades, as ligas com memória de forma se tornaram indispensáveis em diversas 

áreas da ciência e são amplamente utilizadas na medicina, odontologia, indústrias de base e até mesmo 

em uso aeronáutico (Otsuka & Wayman, 1998).  

O efeito do tratamento criogênico em aços ferramenta e outros materiais já foi alvo de diversos 

estudos, e muitos artigos já foram publicados sobre o tema (Eboni 2010; Gobbi 2009), contudo pouco 

foi pesquisado e analisado sobre a influência de tal tratamento nas ligas com memória de forma, 

especificamente.  
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De forma mais específica, Lopes, 2014, realizou um estudo sobre a influência de tempos de 

encharque distintos de tratamento criogênico em corpos de prova de NiTi  no comportamento do 

amortecimento, dureza e módulo elástico à temperatura ambiente.  

Agora, espera-se observar o comportamento do amortecimento e do módulo elástico em função de 

uma liga de NiTi. 

1.2 OBJETIVO 

O objetivo do presente trabalho é observar a influência do tempo de encharque no tratamento 

criogênico brusco por meio de uma análise de comportamento entre curvas de módulo elástico e 

amortecimento em função da temperatura de corpos de prova de NiTi, tratados e não tratados 

criogenicamente.  

1.3 METODOLOGIA 

Os corpos de prova serão submetidos ao tratamento criogênico brusco com diferentes tempos de 

encharque para cada corpo. Após serem submetidos a este tratamento, o módulo elástico e o 

amortecimento serão medidos experimentalmente através da técnica de excitação por impulso, 

utilizando, para tal, o equipamento Sonelastic®. Os resultados obtidos serão analisados de forma 

comparativa, entre o corpo não tratado e os tratados com diferentes intervalos de tempo, avaliando, 

assim, o comportamento demonstrado por cada corpo de prova.  

1.4  ESTRUTURA DO TEXTO 

O trabalho é dividido em cinco capítulos. O capítulo 2 apresenta uma revisão teórica sobre o 

tratamento criogênico brusco com suas técnicas experimentais; sobre as ligas de memória de forma, 

com sua transformação de fases, aspectos microestruturais e comportamento do material, como a 

quasiplasticidade, pseudoelasticidade e efeito de memória de forma (Shape Memory Effect – SME), 

além de exemplos de aplicação da SMA, sobre conceitos teóricos de propriedades abordadas que são 

importantes para a compreensão completa da análise proposta. O capítulo 3 trata sobre os materiais e 

métodos utilizados durante os ensaios experimentais. O capitulo 4 apresenta os resultados obtidos e a 

analise dos resultados. No capítulo 5 é apresentada a conclusão do estudo. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 LIGAS COM MEMÓRIA DE FORMA (SMA) 

 O termo Liga de Memória de forma (Shape Memory Alloy – SMA) é aplicado ao grupo de 

materiais metálicos capazes de recuperar a forma original pela imposição de um campo de temperatura 

e/ou de tensão, devido a transformações de fase induzidas no material (Lagoudas, 2008). Isso significa 

que é possível induzir uma forma na memória da peça. Se o material é fisicamente deformado, é capaz 

de retornar ao formato inicial que apresentava antes da deformação, quando aquecido (Batra, 1999). 

Os materiais metálicos, em geral, possuem uma deformação recuperável em torno de 0,2% de de 

forma elástica, enquanto que as SMA chegam a 8% (Wayman & Duerig, 1990).  

Essa habilidade de memorização é consequência direta de transformações termodinâmica e 

mecanicamente reversíveis dos cristais da estrutura. Em geral, existem duas fases dos cristais 

associados à memória de forma. A fase correspondente à temperatura mais elevada    é chamada fase 

austenita e a fase correspondente à temperatura mais baixa    é chamada fase martensita. O 

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

diferentes fases. A Figura 2.1 representa esquematicamente a evolução da fração volumétrica de 

martensita x em função da temperatura T. 

 

 
Figura 2.1 – Curva de fração volumétrica de martensita (x) x Temperatura (T). 

 

 

A Figura 2.1 representa esquematicamente a evolução da fração volumétrica de martensita Ɛ, 

definida como sendo a razão entre o volume da fase martensítica e o volume total da liga, em função 

da temperatura T. As terminologias utilizadas para caracterizar as temperaturas de transformações de 
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fase das SMA são:   : temperatura de início de transformação direta da austenita em martensita no 

resfriamento;   : temperatura em que a transformação de austenita em matensita é completa no 

resfriamento;   : temperatura de início de transformação reversa de martensita em austenita no 

aquecimento;   : temperatura em que a transformação de martensita em austenita é completa no 

aquecimento; 

Durante a transformação direta, a austenita, sem carregamento externo, começa a se transformar 

para martensita a partir da temperatura    e completa a transformação quando atinge a temperatura 

  . Nesse ponto, a transformação se completa e o material se encontra totalmente na estrutura 

martensítica. De forma similar, durante o aquecimento, o material começa a se transformar 

reversamente em austenita a partir da temperatura   . A transformação reversa se completa quando se 

atinge a temperatura    (Lagoudas, 2008).  

Estas temperaturas são características de cada liga e variam em função, basicamente, da 

composição química e de tratamentos térmicos (Delaey et al., 1975, Otsuka & Wayman, 1998).  

A partir da Figura 2.1, pode-se observar, ainda, que as transformações de fase não acontecem em 

uma temperatura específica, mas em uma faixa de temperatura. Além disso, é evidente que a 

transformação direta e a reversa seguem caminhos distintos. Essa reversão de sentido cria um ciclo de 

histerese e a sua largura varia em função da composição química da liga e de tratamentos térmicos 

(DELAEY et al, 1974). 

A quasiplasticidade e observada em temperaturas abaixo de   , e a pseudoelasticidade em 

temperaturas superiores a   . Estes são os dois principais fenômenos observados nas SMA, além do 

efeito memoria de forma, observado com a variação de temperatura (Castilho, 2008). 

2.1.1 Transformação Martensítica Termoelástica 

A transformação martensítica é composta de duas fases principais. Uma de temperatura mais 

elevada, chamada de austenita (  ), e a outra chamada martensita (  ). Essa transformação por 

indução de temperatura não é uma transformação causada por difusão de átomos, e sim, 

preferencialmente causada por deformações cisalhantes na estrutura cristalina, de forma que não 

ocorra variação na composição química (Lagoudas, 2008).  

Na segunda década do século passado descobriu-se a existência de uma deformação intrínseca à 

transformação (mudança na forma) e se propôs um mecanismo no qual a martensita poderia ser 

formada com um mínimo de movimentação atômica partindo da austenita. O mecanismo proposto foi 

descrito como deformação homogênea em que o movimento coordenado dos átomos converte a malha 

de Bravais cúbica de faces centradas (CFC) da austenitana tetragonal de corpo centrado (TCC) ou 

cúbica de corpo centrado (CCC) da martensita (Santos, 2008). Na Figura 2.2 ilustra-se, de forma 

esquemática, a correspondência entre a rede CFC e a rede TCC. 
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A transformação martensítica é considerada uma deformação plástica espontânea em resposta às 

forças químicas internas. Eles definiram como transformações martensíticas as transformações 

adifusionais em que a energia de deformação da rede distorcida controla a cinética e a morfologia do 

produto durante a transformação (Morris & Olson, 1986). 

 

Figura 2.2 - Representação esquemática da correspondência entre as redes CFC e TCC (Bhades hia, 2001). 

 

A transformação martensítica se caracteriza por (Santos, 2008): 

 Adifusionalidade e independência do tempo; 

 A diferença de volume entre as fases e a continuidade na interface faz com que ocorra 

uma mudança de forma (shape change), o que provoca relevo em uma superfície pré-polida; 

 É uma transformação de estrutura cristalina envolvendo deformação cisalhante e 

resultante de um movimento cooperativo de átomos; 

 Existe uma correspondência cristalográfica entre a estrutura da fase mãe (austenita) e a 

estrutura da fase produto (martensita). 

 O início da transformação martensítica ocorre quando os primeiros volumes de austenita se  

transformam em martensita, e isso ocorre na temperatura   . A Figura 2.3 mostra um modelo 

simplificado do mecanismo envolvido na transformação martensítica.  
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Figura 2.3 - Modelo simplificado da transformação martensítica (Morris & Olson, 1986. Modificado). 

 Segundo Morris e Olson (1986), a reação martensítica é uma transformação estrutural, virtualmente 

não-difusional, por distorção da malha de Bravais, com mudança de forma predominantemente 

cisalhante e cuja morfologia e cinética são determinadas pela energia elástica da transformação. 

Tanto no estado austenítico quando no martensítico é possível se observar as propriedades 

mecânicas separadamente, mantendo a composição química (Guimarães & Eckstein, 1983). A Tabela 

2.1 apresenta um breve resumo das propriedades de cada uma das fases. 

Tabela 2.1 – Principais características das fases martensita e austenita (Albano, 2013. Modificado). 

MARTENSITA AUSTENITA 

Facilmente deformável Maior dureza 

Estrutura tetragonal de corpo centrado Estrutura cúbica 
Menos rígida Fase maior de rigidez (Eaus ≈ 3·Emar)  

Fase de baixa temperatura Fase de alta temperatura 

 

2.1.2. Comportamento Termomecânico das SMA 

As SMA apresentam basicamente três tipos de comportamentos termomecânicos mais marcantes: 

A quasiplasticidade, a pseudoelasticidade e o efeito de memória de forma (DELAEY et al., 1974). Em 

temperatura abaixo de   , as SMA apresentam o comportamento quasiplástico, que é caracterizado 

por uma grande deformação residual consequente da reorientação da martensita maclada (KRISHNAN 

et al., 1974). Já a pseudoelasticidade é um comportamento observado em temperaturas acima de    e 

que é caracterizada por uma recuperação de deformação após a retirada da tensão. Essa deformação é 

proveniente da transformação martensítica em consequência da indução de tensão (KRISHNAN et al., 

1974). Por último, o efeito memória de forma (Shape Memory Effect – SME) é a recuperação da 
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deformação quasiplástica devido ao aquecimento até temperatura acima de    (Fernandes, 2003). 

Essas deformações são oriundas de uma transformação martensitica induzida por tensão (KRISHNAN 

et al., 1974). 

Quando a martensita se forma apenas com a variação da temperatura, ela é denominada martensita 

maclada (twinned). Nesta fase ela apresenta 24 variantes, isto é, 24 subtipos com orientações 

cristalográficas diferentes (DELAEY et al., 1974). Se, por outro lado, a martensita é submetida a 

variações de tensão, estas 24 variantes da martensita twinned se reorientam na direção mais favorável 

à força aplicada, como ilustra a Figura 2.4 (DELAEY et al., 1974).  

 
Figura 2.4 – Transformação de fases da SMA (ZHANG et al. 1991. Modificado). 

 

2.1.2.1 Comportamento Quasiplástico 

Em temperaturas inferiores a   , as SMA apresentam um comportamento quasiplástico, que é 

caracterizado por uma grande deformação residual proveniente de uma reorientação martensítica 

induzida mecanicamente (Warran, 1993& Delaey et al, 1974). Se analisarmos uma amostra a essa 

temperatura e livre de tensões, teremos a liga numa fase martensítica chamada twinned ou maclada 

(Paiva, 2004), como visto anteriormente. Para o caso da Figura 2.5, consideremos apenas duas 

variantes da martensita. A resposta elástica a uma tensão trativa é observada através do gráfico. A liga 

terá comportamento linear elástico até que se atinja um valor      . Conforme a tensão aumenta em 

valores acima de      , irá ocorrer a reorientação da estrutura cristalina de forma a alinhá-la, formando 

a martensita detwinned ou demaclada. Esse processo de reorientação da martensita maclada não 

envolve deformação plástica (Lagoudas, 2008). O resultado é definido pelo limite de deformação da 

martensita (  ), também chamado de deformação máxima recuperável. Neste ponto o material está 
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totalmente demaclado (Zhang et al, 1997). Após uma deformação relativamente grande, que em 

algumas ligas pode chegar a 10% (Delaey et al., 1975), ocorrerá a segunda fase elástica do material, 

correspondente a nova fase demaclada. Quando o material for descarregado, a amostra manterá uma 

deformação   . Esse tipo de deformação recebe o nome de quasiplástica (Paiva, 2004). Caso não 

ocorra o descarregamento e a tensão continue sendo elevada, o material entrará em regime plástico 

como qualquer outro, e escoará após atingido o limite de escoamento. 

 
 

Figura 2.5 - Quasiplasticidade em uma curva típica tensão-deformação (Popov, 2005.Modificado). 

 

2.1.2.2 Comportamento Pseudoelástico 

O comportamento pseudoelástico das SMA está associado com uma transformação por indução de 

tensão, com a qual se gera uma deformação consequente do carregamento e, logo em seguida, 

recuperação da geometria anterior devido ao descarregamento em temperaturas acima de    

(Lagoudas, 2008). 

Se analisarmos uma amostra de SMA em temperatura acima de   , essa amostra se encontrará em 

fase austenita estável. Observa-se através da Figura 2.6 que, para essa condição de temperatura, ao 

submeter o material à tensão trativa, a fase mãe austenítica sofre deformação elástica até que se atinja 

a tensão que inicia a transformação martensítica     (AB). A partir do ponto B, ocorre a 

transformação martensítica com tensão quase que constante, se completando quando o carregamento 

atingir o valor final de transformação     (BC). O processo seguinte (CD) representa o 

comportamento elástico da martensita demaclada. Caso ocorra o descarregamento da amostra antes 

que se atinja o limite de escoamento do material, a amostra reverterá à deformação elástica até que se 
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alcance a tensão de início de transformação reversa (transformação austenítica), representado por     

(DE). Esse processo reverso é caracterizado pela recuperação da forma devido à segunda 

transformação de fase. A conclusão da transformação austenítica se da quando a curva encontra a 

primeira região elástica da austenita no ponto F, quando se atinge a tensão    . Assim, o material 

retoma a posição A de forma elástica (Lagoudas, 2008). 

 

 
 Figura 2.6 – Ciclo de carregamento típico de uma SMA (a) e representação esquemática das transformações de 

fase (b) (Lagoudas, 2008. Modificado). 

 
As deformações pseudoelásticas podem chegar a 10% em certas ligas, sendo em torno de 8% um 

valor típico para as ligas NiTi (Krishnan et al,1974). 

A transformação de fase, tanto na ordem direta (martensítica) quanto na ordem reversa 

(austenítica), durante um ciclo completo da curva pseudoelástica resulta em histerese, na qual, no 

diagrama tensão-deformação (ζ-ε), representa o total de energia dissipada no ciclo de transformação. 

Os valores de deformação e o tamanho da histerese variam dependendo de características de cada liga 

e de condições iniciais dos ensaios, como se pode observar pela Figura 2.7. 
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Figura 2.7 - Curvas tensão-deformação pseudoelástica de uma liga NiTi em diferentes temperaturas (Lagoudas, 

2008. Modificado). 

 

A ocorrência da histerese se da pela fricção gerada entre os cristais e, assim, pela mudança em suas 

estruturas. O que caracteriza a histerese de forma quantitativa é a diferença entre o pico de temperatura 

martensita    e o pico austenita   . Tais temperaturas são as que representam que a transformação se 

encontra 50% concluída, tanto na direta quanto na reversa (Souza, 2005).  

2.1.2.3 Efeito de Memória de Forma (Shape Memory Effect – SME) 

Uma SMA apresenta o efeito de memória de forma quando é deformada enquanto se apresenta 

como martensita twinned e logo em seguida é descarregada. Quando se aquece a amostra acima de   , 

ela retorna sua geometria original pela transformação reversa até a fase austenítica.  A natureza do 

efeito memória de forma pode ser melhor compreendida a partir do diagrama tensão-deformação-

temperatura apresentado na Figura 2.8 (Lagoudas, 2008). Essa figura representa a resposta 

experimental típica para uma amostra de NiTi testada sob carregamento uniaxial.  

Partindo do ponto A, que corresponde à fase mãe austenítica, o resfriamento da SMA, sem 

carregamento, até temperaturas abaixo de    e   , resultará na formação de martensita maclada, no 

ponto B. Quando essa martensita maclada é submetida a um carregamento que excede o nível de 

tensão dessa fase (  ), começa o processo de reorientação da martensita. A orientação favorecida é 

aquela que é beneficiada pela aplicação da tensão. Essa fase da martensita orientada recebe o nome de 

demaclada. O processo de reorientação é completado no nível de tensão   . A partir daí, inicia-se a 

fase elástica da martensita demaclada. O ponto C do diagrama representa o fim do comportamento 

elástico dessa martensita. Então, o material é descarregado de C para D, e o estado de martensita 

demaclada se mantém, ou seja, a deformação devido à reorientação da martensita não é recuperada 

(Lagoudas, 2008). 
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 Figura 2.8 - Diagrama tensão-deformação-temperatura esquemática para uma SMA (Lagoudas, 2008. 

Modificado). 

 

Quando se aquece, com ausência de tensão aplicada, ocorre a transformação reversa. Isso se inicia 

quando a temperatura atinge    (ponto E) e se conclui quando se alcança a temperatura    (ponto F). 

O subsequente resfriamento da SMA induzirá a formação da fase martensítica maclada e que pode 

possuir diversas variantes, mas que não apresentam variações na forma macroscópica. Esse fenômeno 

recebe o nome de Efeito Memória de Forma. 

A Figura 2.9 mostra de forma ilustrativa o comportamento do efeito de memória de forma simples. 

Quando a amostra se encontra com a temperatura abaixo de   , ela se deforma facilmente. Entretanto, 

quando a mesma amostra é aquecida acima da temperatura de   , ocorre uma mudança na estrutura da 

liga que faz com que ela retorne a sua geometria inicial (D) e, ao ser resfriada, retorna a sua condição 

original. 

 
 Figura 2.9 – Esquema resumo ilustrativo do efeito de memória de forma (Arantes, 2013. Modificado). 
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2.2 LIGA EM ESTUDO (NiTi) 

As ligas NiTi com memória de forma são compostos intermetálicos que apresentam solubilidade 

moderada de Níquel (Ni) e do Titânio (Ti), assim como outros elementos metálicos, além de 

apresentar ductilidade comparável à outras ligas metálicas (Krishnan et al, 1974). Esta solubilidade de 

um maior número de elementos permite uma modificação significativa tanto das suas propriedades 

mecânicas quanto de suas temperaturas críticas de transformação (Frenzel, et al., 2004). Elementos 

como Ferro e Cromo podem ser adicionados para que as temperaturas de transformação abaixem, 

Cobre é usado para que se reduza a histerese de transformação e diminua a tensão de orientação da 

martensita (Shaw & Krishnan et al., 1974). Também podem alterar a temperatura de transformação e 

degradar as propriedades mecânicas, a adição de elementos de liga, como o Oxigênio e o Carbono, 

fazendo com que seja preferível que se minimize a concentração desses elementos (Fernandes, 2003). 

A composição dessas ligas é de aproximadamente 55% de Níquel e 45% de Titânio, em peso. O 

diagrama de fases da liga NiTi é dado pela Figura 2.10. 

 
Figura 2.10 – Diagrama de fases da liga Ni-Ti (Otsuka, K. and X. Ren, 2005). 

 

Como o Titânio é bastante reativo, a fusão dessas ligas deve ser feita preferencialmente à vácuo ou 

na presença atmosfera inerte. Técnicas como a fusão por arco de plasma ou por feixe de elétrons, ou 

ainda por indução sob vácuo são comercialmente utilizadas (Frenzel, et al., 2004). 
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As ligas NiTi apresentam boa combinação de propriedades como a alta resistência mecânica. A 

sua boa resistência a corrosão e o efeito de memória de forma podem ser explorados de diversas 

maneiras até que se atinja seu limite de fadiga (Frenzel, et al., 2004).  

Quando se atinge temperaturas superiores a    a rede cristalina do NiTi, sendo que o Titânio se 

localiza no vértice e o Níquel no centro dos lados ou no centro do corpo, apresenta a matriz formada 

por austenita cúbica de corpo centrado, B2. A fase produto, que é formada a temperaturas abaixo de  

  , é constituída de martensita monoclínica B19 (Zhang e Sehitoglu, 2004). A Figura 2.11 apresenta 

as estruturas correspondentes a estas fases. No caso das ligas a base de Níquel-Titânio, a fase 

martensítica apresenta uma estrutura monoclínica B19‟. Enquanto que a fase austenítica apresenta uma 

estrutura cúbica de corpo centrado B2 (CCC – B2), onde os átomos de níquel se encontram no centro 

da estrutura cúbica. A Figura (2.11) apresenta as estruturas correspondentes às fases austenítica e 

martensítica (Novák et al., 2008). 

 
Figura 2.11 - Modelo de esferas reduzidas que representam as estruturas correspondentes às fases austenítica e 

martensítica (Santos, 2008. Modificado). 

 

2.2.1 Aplicações das Ligas NiTi 

2.2.1.1 Aplicações Automotivas 

As ligas com memória de forma, por suas diversas características, podem ser utilizadas para os 

mais diversos fins. Apesar de todo potencial de aplicações óbvias, o custo e as dificuldades envolvidas 

na fabricação desta liga, impediu o uso comercial do Nitinol até a década de 1990, quando seu preço 

começou a reduzir. Diversas indústrias, incluindo medicina, engenharias, arquitetura, entre outras, se 

aproveitaram das propriedades únicas da memória de forma. 

Uma das áreas com exploração considerável da liga é a área automotiva. Um bom exemplo são os 

carros a diesel da Mercedes Benz, que possuem válvulas baseadas em ligas com memória de forma 

que regulam o fluxo do fluido de transmissão na máquina em função da temperatura. Esta válvula 
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controla a pressão de troca de engrenagem na transmissão automática de veículos automotores. Como 

mostrado na Figura 2.12, quando a máquina está fria, a mola de Ni-Ti fica na fase martensita e é 

flexível. A mola de aço proporciona força suficiente para empurrar o pistão para a esquerda e puxa a 

mola de Ni-Ti. Assim há um colapso no fluxo de óleo através da válvula. Quando a máquina fica 

aquecida, o Ni-Ti transforma-se na fase austenita, retorna à forma expandida e empurra novamente o 

pistão. Assim a mola de aço abre a válvula e permite o fluxo de óleo. 

 

 
 Figura 2.12 – Esquema ilustrativo da válvula acionadora de NiTi para transmissões automáticas  

 

2.2.1.2 Aplicações no Amortecimento de Vibrações 

 

Um exemplo da aplicação em amortecimento de vibrações estruturais é a introdução de fios de 

NiTi na produção de compósitos com finalidade de modificar a rigidez ou estado de tensões da 

estrutura, possibilitando uma capacidade de amortecimento mais elevada. A Figura 2.13 ilustra o uso 

de atuadores de SMA em uma base de sustentação de uma ponte. Através da variação de temperatura 

da estrutura modifica-se a rigidez dos atuadores, consequentemente, da estrutura como um todo, 

proporcionando maior amortecimento (FERNANDES, 2006). 
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 Figura 2.13 - Estrutura de uma ponte com atuadores de NiTi (Castilho, 2008). 

2.2.1.3 Aplicações na Odontologia 

Em 1975, Andreasen, da Universidade de Iowa, fez o primeiro implante de um dispositivo 

ortodôntico explorando a pseudoelasticidade de uma SMA para correção da posição dos dentes 

(Hodgson et al., 1990). O uso mais comum de ligas Ni-Ti é na área biomédica, para as quais uma 

combinação de resistência, flexibilidade e biocompatibilidade são desejáveis. No caso dos fios 

ortodônticos auto ajustáveis mostrados na Figura 2.14 a propriedade pseudoelástica é usada nos arcos 

para alinhamento da arcada dentária. Se um “arco ortodôntico” de Ni-Ti na fase austenita é usado, a 

tensão surgida do aperto ocasiona a transformação para a fase martensita. Após o aperto, a força que o 

fio exerce para tentar voltar à fase austenita movimenta gradualmente o dente para a posição. A 

vantagem do Ni-Ti é que o fio pode ser fixado mais fortemente que outros tipos de fio e então são 

necessárias menos visitas ao ortodontista. Esta força que surge da transformação de fase é mais 

homogênea ao contrário dos outros tipos de fio, que reduzem a força de ativação. 

 

 
Figura 2.14 – Arcos de Nitinol para tratamentos ortodônticos . 
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2.2.1.4 Aplicações na Medicina 

É definido como portador de tórax instável o paciente que tenha uma parede torácica com três ou 

mais arcos costais consecutivos fraturados, desde que apresente dois locais de fratura em um mesmo 

arco costal. Durante a inspiração, o segmento “solto” entre os pontos de fraturas se deprime, 

executando um movimento inverso ao restante do arcabouço torácico, que se expande. O contrário 

sucede na fase expiratória, caracterizando o que se denomina de respiração paradoxal. Esse fenômeno 

provoca um desarranjo da mecânica ventilatória e, associado à dor, força o doente a ventilar com 

volume reduzido. Para correção do problema de tórax instável, se utiliza o Grampo de Judet, como 

ilustrado na Figura 2.15 (Villarinho, 2010). 

 

 
 Figura 2.15 – Ilustração do Grampo de Judet (Villarinho, 2010). 

 

Grampos de Judet em Nitinol são apresentados teoricamente como vantajosos em relação aos de 

aço inoxidável 316L, especialmente pela facilidade de manuseio e possível simplificação do 

procedimento cirúrgico. O Nitinol tem excelente biocompatibilidade, sendo tão ou mais biocompatível 

que o aço inoxidável, perdendo na escala dos materiais metálicos somente para o titânio Ti6Al 4V. O 

corpo humano é salgado e todo implante metálico um dia vai sofrer corrosão. Assim, o NiTi apresenta 

vantagem por sua excelente resistência à corrosão e a superfície, quando adequadamente tratada e não 

libera íons níquel para o organismo. Uma vantagem adicional seria o fato da liga de níquel e titânio ser 

não magnética, e por isso os pacientes poderiam ser submetidos a estudos de Ressonância Magnética 

com segurança (Villarinho, 2010). A Figura 2.16 mostra uma fotografia de raio-x de um tórax instável 

corrigido por grampo de Judet. 
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 Figura 2.16 – Toráx instável corrigido com Grampo de Judet (Villarinho, 2010). 

 

2.2.1.5 Aplicações na Aeronáutica 

Os flaps são estruturas móveis, localizadas nas asas, responsáveis pela variação de altitude e pela 

mudança de direção de uma aeronave, influindo, assim, nas suas manobras. Estas estruturas utilizam 

normalmente sistemas hidráulicos que demandam uso de bombas e atuadores, fazendo com que se 

eleve o custo e o peso, dois pontos críticos do projeto de aeronaves. 

Muitas alternativas na indústria aeroespacial estão sendo pesquisadas para contornarem esse 

problema, e potenciais soluções são as SMA. A Figura 2.17 mostra uma configuração básica dos flaps 

das asas, com o sistema hidráulico conectado ao atuador.  

 

Figura 2.17 – Modelo básico de uma asa de avião com flap  (ASUNDI, 1996. Modificado). 

No sistema mostrado na Figura 2.18, fios de SMA são posicionados na parte superior e na inferior 

do flap. Assim, com um sistema de aquecimento por efeito jaule dos fios de SMA, a geometria do flap 

pode ser modificada, e assim, controlada. Com o uso das SMA, as asas poderiam ter a configuração 

mostrada na Figura 2.18, o que possibilita o projeto de sistemas ser otimizado em relação ao custo, ao 

peso e à eficiência (ASUNDI, 1996). 

 
Figura 2.18 - Flap com fios de SMA (ASUNDI, 1996). 
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2.3 PROPRIEDADES DA LIGA NiTi 

2.3.1 Módulo Elástico 

 

O módulo de elasticidade é uma propriedade intrínseca de cada material. Ele descreve a rigidez ou 

resistência desse material à deformação no regime elástico, quando esse é submetido a uma tensão 

externa de tração ou compressão. Quanto maior for o módulo elástico, mais rígido será o material, ou 

menor será a deformação elástica que irá resultar da aplicação de uma dada tensão (Callister, 2007). 

Para elucidar o entendimento do módulo de elasticidade, apresenta-se, a seguir, um diagrama 

esquemático tensão-deformação, no qual a tensão e a deformação são proporcionais (Figura 2.19). A 

partir dele, pode-se compreender o processo de deformação não permanente (elástico) que ocorre 

quando uma deformação é totalmente recuperada, quando a tensão aplicada é liberada. Assim, 

cessando os esforços, o material volta à forma e dimensões originais (Callister, 2007; Chiaverini, 

1986). 

 
Figura 2.19 – Curva de Tensão-Deformação no regime elástico. 

 

Em uma escala atômica, a deformação elástica macroscópica é manifestada como pequenas 

alterações no espaçamento interatômico e no alongamento das ligações interatômicas. 

Consequentemente, o valor do módulo de elasticidade é uma medida da resistência à separação dos 

átomos adjacentes, ou seja, das forças de ligação interatômicas. Portanto, o módulo de elasticidade é 

tanto maior quanto maior a força de atração entre os átomos (Callister, 2007). É importante ressaltar 

ainda que esse módulo é proporcional à inclinação da curva força-separação na posição da separação 

interatômica de equilíbrio (rₒ): 

   (
  

  
)
  

                                                                                                                            (1) 

As curvas força-separação para materiais que possuem tanto ligações interatômicas fortes quanto 

fracas estão retratadas na Figura 2.20. Como pode ser observada, a inclinação da curva em rₒ está 
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indicada para cada caso. De um modo geral, quanto mais forte a ligação, mais inclinada será a curva, 

ou seja, é proporcional à inclinação. Como consequência, maior será o valor do módulo de elasticidade 

(Callister, 2007). 

 
 Figura 2.20 - Relação da Força x Separação interatômica para átomos com ligações fracas e com 

ligações fortes (Callister, 2007. Modificado). 

 

2.3.2 Amortecimento 

Em diversos sistemas a energia de vibração é gradualmente convertida em calor em som. Em 

consequência dessa dissipação de energia, a resposta, tal como o deslocamento, diminui 

gradativamente. O mecanismo pelo qual a energia de vibração é transformada em som e/ou calor é 

conhecido como amortecimento (Rao, 2008). O amortecimento ou atrito interno é uma das 

propriedades mais sensíveis de materiais e estruturas, tanto em escala macro como microscópica, 

sendo particularmente sensível a trincas e micro trincas. Quando um material é deformado, ele absorve 

energia. Esse efeito deve-se ao atrito entre os planos internos, que deslizam ou escorregam enquanto 

as deformações ocorrem (Rao, 2008). 

O amortecimento ou atrito interno também está associado a uma combinação de diversos 

mecanismos físicos fundamentais como granularidade e impurezas, efeitos termoelásticos causados 

por gradientes locais de temperatura resultante de excitação não uniforme, correntes de eddy em 

materiais ferromagnéticos (também chamada de correntes de Foucault), movimentos de discordâncias 

em metais (Musolino, 2011). 

Para a caracterização quantitativa do valor de amortecimento, existem diversos métodos possíveis 

a serem utilizados, que por sua vez seguem basicamente dois caminhos: pela observação da duração de 

resposta do sistema a uma excitação transitória, como por exemplo, o método de decaimento 

logarítmico, e também o método de observação da resposta em função da frequência, como por 

exemplo, o método da largura de meia banda de potência. O método do decaimento logarítmico 

calcula o amortecimento a partir da atenuação da resposta acústica do material ou estrutura após uma 
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excitação por impulso. Já o método da largura de meia banda de potência calcula o amortecimento 

através da análise de frequência do sinal oriundo da vibração, a partir da relação entre a largura de 

banda e a frequência central de uma ressonância. Ambos os métodos consideram um modelo para os 

cálculos, normalmente o modelo de amortecimento viscoelástico. Esse método é usualmente escolhido 

pois permite uma análise matemática simplificada (Silva, 2007).  

O critério para que seja feita a escolha do método é, principalmente, a analise da faixa do 

amortecimento e da frequência de vibração (Cossolino & Pereira, 2010). Todos os tipos de 

amortecimento estão associados a efeitos do ciclo de histerese. A tensão (ζ) e a deformação (ε) estão 

relacionadas como mostra a Figura 2.21. A área desse ciclo representa a energia perdida por unidade 

de volume do corpo por ciclo devido ao amortecimento (Rao, 2008). 

 
Figura 2.21 – Curva de histerese típica para amortecimento mecânico. 

 

Dessa forma, temos que a capacidade de amortecimento por unidade de volume, chamada de d’, é 

dada por uma integral cíclica: 

    ∮    .                                                                                                                                  (2) 

Para qualquer dispositivo amortecedor, há uma curva de histerese correspondente. Neste caso, a 

integral cíclica da força com o respectivo deslocamento, que corresponde à área da curva de histerese, 

é igual ao trabalho feito pela força de amortecimento. Daí resulta que esta integral é a energia  

dissipada por ciclo de movimento. Isto é, a capacidade de amortecimento, quando dividida pelo 

volume do material, fornece a capacidade de amortecimento por unidade de volume (Silva, 2007). 

2.3.2.1 Amortecimento Viscoelástico 

O amortecimento viscoelástico é o mecanismo de amortecimento mais comumente usado em 

análise de sistemas vibrantes. Quando sistemas mecânicos vibram em um meio fluido como o ar, 

gases, água e óleo, a resistência oferecida pelo fluido ao corpo em movimento faz que a energia seja 
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dissipada. Nesse caso, a quantidade de energia dissipada depende de muitos fatores, como o tamanho e 

a geometria do corpo, a viscosidade do fluido, a frequência de vibração e a velocidade do corpo. Nesse 

tipo de amortecimento a força é proporcional à velocidade de oscilação do corpo (Rao, 2008), 

podendo ser escrita matematicamente por: 

      ̇.                                                                                                                                      (3) 

Na equação (3), c é uma constante de proporcionalidade e  ̇ a velocidade de deslocamento de uma 

massa em relação a um ponto fixo.   

Para o caso de um sistema massa-mola-amortecedor com apenas 1 grau de liberdade (Figura 2.22), 

oscilando livremente, tem seu movimento descrito pela equação: 

  ̈    ̇      .                                                                                                            (4) 

 
Figura 2.22 – Sistema massa-mola-amortecedor (Inman, 2007. Modificado). 

 

 Reescrevendo a equação (4), temos: 

 ̈  
 

 
 ̇  

 

 
   .                                                                                                             (5) 

 Definindo-se: 

    √
   

   
,                                                                                                                        (6) 

   
 

 √  
,                                                                                                                            (7) 

onde    é frequência de ressonância natural e   é a taxa de amortecimento ou apenas 

amortecimento. Reescrevendo a equação (5) em função dos novos parâmetros, tem-se: 

 ̈       ̇   
    .                                                                                                    (8) 

Tomando como solução proposta (Thorby, 2008): 

     ,                                                                                                                               (9) 

temos que: 
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           √     ).                                                                                                  (10) 

Desta forma, o comportamento descrito pela equação acima depende da solução de  . 

Para   > 1: há duas soluções reais e chamamos de caso superamortecido;  

Para    : há uma solução real e chamamos de caso criticamente amortecido;  

Para 0 ≤   < 1: há duas soluções complexas e chamamos de caso sub-amortecido.  

Os casos superamortecido e criticamente amortecido são não oscilatórios e não tem importância 

nesse estudo. As curvas para cada tipo de fator de amortecimento é ilustrado na Figura 2.23. 

 
Figura 2.23 – Ilustração do fator de amortecimento (Cossolino & Pereira, 2010. Modificado). 

2.4 TÉCNICAS UTILIZADAS 

Conforme explicitado anteriormente, na seção dos objetivos do trabalho, especificou-se que o foco 

do estudo é a influencia de tratamentos criogênicos nas propriedades termomecânicas das SMA, 

especificamente módulo elástico, amortecimento, temperaturas de transformação de fases e calor 

latente de transformação. Neste item se descrevem as técnicas dos procedimentos que serão 

empregados para esta avaliação. 

2.4.1 Caracterização do Módulo Elástico e do Amortecimento 

O módulo elástico pode ser caracterizado por métodos quasi-estáticos, dinâmicos ou por ultra-som. 

Os métodos quasi-estáticos ou isotérmicos são baseados em ensaios mecânicos usualmente 

destrutivos, e os dinâmicos ou adiabáticos, em técnicas de ressonância não destrutivas. Os valores 

determinados pelos métodos dinâmicos são maiores que aqueles determinados pelos estáticos em um 
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percentual típico de 0,5% para metais. Para outros materiais, a diferença pode ser grande dependendo 

dos efeitos anelásticos presentes (Cossolino & Pereira, 2004). 

Os métodos dinâmicos permitem que se obtenham informações quantitativas (módulos elásticos e 

coeficiente de amortecimento) e qualitativas sobre a integridade de um componente mecânico. O 

corpo de prova não fica inutilizado após o ensaio e pode retornar intacto às condições normais de 

serviço. Assim, podem-se determinar os efeitos específicos que um tratamento térmico gerou em um 

determinado material. Além disso, permite rapidez e precisão no recolhimento de resultados. Se fosse 

utilizada outra técnica, a medição de módulo de ruptura, por exemplo, seria necessária uma amostra 

para cada medição (Cossolino & Pereira, 2004). 

A caracterização do módulo de elasticidade e do amortecimento foi feita por método dinâmico, 

sendo que foram realizados nos materiais antes e após a realização de tratamento criogênico para 

futura comparação. 

O método de decaimento logarítmico foi utilizado para calcular o amortecimento do material. Este 

consiste em calcular o amortecimento a partir da diminuição da resposta acústica do material após uma 

excitação por impulso. 

O termo decaimento logarítmico refere-se à taxa de redução logarítmica relacionada à diminuição 

da resposta após o impulso, pois a energia é transferida para outras partes do sistema ou é absorvida 

pelo próprio elemento. Mesmo que para os cálculos que se seguem, foi utilizado o modelo de 

amortecimento viscoelástico (Cossolino & Pereira, 2010). A escolha do método depende 

principalmente da faixa de amortecimento e da frequência de vibração (Silva, 2007).  

Quando um sistema oscilatório com um grau de liberdade, com amortecimento viscoso é excitado 

por um impulso (técnica de excitação por impulso, Sonelastic®) sua resposta vem na forma de 

decaimento no tempo Figura 2.24, dada por: 

 
Figura 2.24 - Resposta ao impulso para um oscilador simples (Cossolino & Pereira, 2010). 

 

   )                ).                                                                                               (11) 

A equação (11) é a resposta do sistema amortecido, onde    é a frequência de vibração 

amortecida, expressa por: 
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      √     .                                                                                                            (12) 

Se a resposta no tempo t = tn é denotada por y, e a resposta no tempo t =    + 2πr /ω   é denotada 

por   , então, da equação 11, temos que: 

 

  
        

  

  
 2  ) , n = 1, 2, 3, ...                                                                                (13) 

Supondo que y corresponda a um ponto no decaimento da função com magnitude igual a A, e que 

   corresponde ao pico, r ciclos mais tarde, com magnitude An. Assim, temos que: 

 

  
 =        

  

  
 2  ) =      

 

√    
 2  ),                                                                          (14) 

onde o valor da frequência amortecida da Eq. 12 foi utilizado. Desta forma, o decremento 

logarítmico (δ), é obtido por: 

   
 

 
  (

 

  
)   

   

√    
,                                                                                                     (15) 

Para o valor do amortecimento (ζ), tem-se: 

   
 

√   
  

 
) 

.                                                                                                                     (16) 

Quando o amortecimento é baixo (     ), a frequência de amortecimento é praticamente igual à 

frequência natural, ou seja,      , e então a Eq.14, pode ser escrita como: 

 

  
 =         2  ),                                                                                                            (17) 

ou ainda,  

   
 

  
 ln (

 

  
) = 

 

  
  ; para      .                                                                                  (18) 

2.4.2 Técnicas de Excitação por Impulso 

A técnica de excitação por impulso, do inglês Impulse Excitation Technique, consiste em um 

ensaio não destrutivo para a determinação dos módulos elásticos e amortecimento de materiais através 

de um impacto de um pino de martelo batendo no material em análise, utilizando as respostas das 

frequências naturais torcionais e flexionais do corpo. Determina-se o amortecimento utilizando o 

método do decremento logarítmico (para o modelo de amortecimento viscoelástico). Foram utilizados 

equipamentos modernos, como o Sonelastic®, que fornecem as frequências naturais, harmônicas e o 

amortecimento dos materiais, de maneira prática e rápida. O equipamento utiliza um software para 

calcular o decremento logarítmico e fornecer o valor do amortecimento além dos módulos elásticos.   

A determinação de tais grandezas se dá pela captação do som emitido por consequência do 

impacto, que tem sua origem nas frequências naturais. Para os casos de geometrias simples (barra, 
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cilindro, disco, anel e placa) existe uma relação unívoca entre as frequências naturais de vibração com 

as dimensões, a massa e os módulos de elasticidade do corpo de prova. 

Para a determinação da massa e das dimensões, utiliza-se uma balança de precisão e o paquímetro, 

respectivamente. Uma vez colhidos esses dados, e gerado as informações de frequências naturais, faz-

se o cálculo dos módulos elásticos a partir dos modelos matemáticos. Então, calculam-se os módulos 

de elasticidade a partir das frequências naturais e o amortecimento a partir da atenuação da resposta 

acústica. De uma maneira geral, o som emitido contém informações que permitem determinar as 

propriedades elásticas (Cossolino & Pereira, 2010). 

2.5 TRATAMENTO CRIOGÊNICO 

O tratamento criogênico vem sendo apresentado como um tratamento térmico com grandes efeitos 

nas propriedades dos aços ferramenta. A ele são atribuídas melhoras na resistência ao desgaste e na 

tenacidade desses aços. No entanto, os micromecanismos propostos para explicar os fenômenos que 

ocorrem na microestrutura durante a permanência em temperaturas criogênicas e no aquecimento 

subsequente (até a temperatura ambiente ou revenimento) não estão estabelecidos de forma clara pela 

literatura (Farina, 2011).  

Esse tipo de tratamento pode ser considerado relativamente recente no campo da engenharia. Até 

hoje, pouco tem sido relatado sobre mecanismos do processo para diferentes materiais. Durante os 

anos iniciais de estudo, os tratamentos criogênicos desenvolveram-se cercados de certo ceticismo e sua 

aplicação era fundamentalmente empírica. Com o passar do tempo, surgiram resultados que 

evidenciaram melhora na durabilidade e resistência dos materiais tratados. Assim, houve crescimento 

no interesse do estudo mais aprofundado da técnica, no sentido de detalhar a natureza física e de 

otimizar os resultados. É importante ressaltar que não existe formação de subproduto ou resíduo nesse 

tipo de tratamento (Gobbi, 2009). 

Eboni (2010) analisou as microestruturas e as propriedades mecânicas geradas por processos 

realizados em temperaturas abaixo de 0ºC, em corpos de prova de aço SAE M2, tratados 

termicamente. Os resultados obtidos para os corpos de prova submetidos a -196 ºC mostraram que 

ocorre algum outro fenômeno, além da transformação de austenita retida em martensita. A bibliografia 

afirma que ocorre a precipitação de nanocarbonetos. Ainda pode-se afirmar que aços rápidos tratados 

criogenicamente terão um resultado superior aos tratados pelo processo convencional (têmpera e três 

revenidos). 

Farina (2011) estudou os efeitos da introdução de etapas de tratamento criogênico e do alívio de 

tensões no ciclo térmico do aço ferramenta para trabalho a frio AISI D2. Variaram-se as temperaturas 

de tratamento criogênico, sendo elas principalmente: criogênica (-196 °C) e subzero (-80°C). Foram 

variados os tempos e permanência às temperaturas criogênicas: 2, 3, 10, 24, 30 e 36 horas. Verificou-
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se o efeito da adição da etapa de alivio de tensões previamente ao tratamento criogênico. A partir da 

análise, concluiu-se que os carbonetos secundários (micrométricos) não apresentaram variação. Os 

carbonetos secundários de revenido (nanométricos) apresentam-se mais finamente dispersos na matriz 

nas amostras com tratamento criogênico e sem alivio de tensões. 

Gobbi (2009) estudou o desempenho de corpos de provas do aço AISI D2 criogenicamente 

tratados em relação à resistência ao desgaste microabrasivo, a influência da temperatura de 

austenitização no ciclo de tratamento térmico e da ordem do revenimento em relação ao DCT. A partir 

da análise, concluiu-se que com o DCT, temperaturas elevadas de austenitização não beneficiam a 

resistência ao desgaste abrasivo do material. Este efeito pode estar relacionado aos diferentes níveis de 

austenita residual na microestrutura do aço, na condição somente temperado. Já para amostras 

austenitizadas a temperaturas mais baixas, os resultados revelaram que o DCT aumenta a resistência 

ao desgaste do aço AISI D2 em até 44%. Este efeito está principalmente relacionado ao aumento da 

quantidade de finos carbonetos dispersos nas matrizes das amostras tratadas criogenicamente.  

2.5.1 Técnicas 

Em relação a tratamentos térmicos a frio, existem diversos tipos de técnicas, tendo em vista que 

podem ser considerados todos os tratamentos que operam em faixas de temperaturas abaixo da 

temperatura ambiente. 

De acordo com Bryson (1999), os tratamentos dos materiais a frio podem ser classificados como: 

 Tratamento Sub-zero – de alguns minutos a algumas horas em até -80ºC por 

exposição ao gelo seco de CO2; 

 Tratamento Criogênico de forma brusca – de alguns minutos a algumas horas em 

até -196ºC por exposição rápida ao nitrogênio líquido (N2L); 

 Tratamento Criogênico Profundo (DCT) – resfriamento lento, dezenas de horas em 

até -196ºC por exposição lenta e controlada ao gás resfriado obtido da evaporação do N2L 

e aquecimento lento e controlado. 

Hoje, os tratamentos chamados sub-zeros são os mais comuns e também os que se tem maior 

número de informações na literatura. Ele é usado na indústria visando promover maior estabilidade 

dimensional e remover possíveis tensões residuais dos processos de laminação, extrusão, forja, 

austenitização, etc. É conhecida por complementar o revenimento e remover alterações dimensionais 

da têmpera. Esse tratamento também representa o de menor investimento inicial. O processo 

criogênico passou por um período de descrédito, pelo menos até a última década, devido à falta de 

cuidado ou recursos com o que era executado. Por ausência de controle automatizado que a tecnologia 

da época permitia, as peças tratadas eram mergulhadas diretamente no    líquido, com isso 

aconteciam trincas por gradiente de contração entre as camadas externas e internas do material. O 

tratamento criogênico precisou esperar o desenvolvimento da informática e da eletrônica de 
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microprocessamento para ser redescoberto, assim todo o processo pode ser acompanhado sem a 

necessidade de um operador presente durante o tempo do ciclo (Ashiuchi, 2009).  

O Tratamento Criogênico profundo é a técnica no qual se realiza um resfriamento da temperatura, 

a uma baixa taxa, até que se atinja a temperatura de liquidificação do   , que corresponde a –196ºC. A 

eficiência do método está diretamente ligada à combinação previa entre o tratamento habitual e o 

tratamento criogênico, embora os efeitos e resultados que proporciona sejam função do material e da 

aplicação (Mariante, 1999; Farina, 2011). 

O ciclo de criogenia pode ser feito em atmosfera gasosa de nitrogênio ou usando a imersão direta 

no líquido. Normalmente, esse resfriamento é mantido durante 24 horas (podendo ser superior) e 

depois retorna à temperatura ambiente, também a taxas baixas (Yun & Xiaoping, 1998). 

O tratamento criogênico não altera a aparência nem as dimensões dos componentes. Ele é 

realizado em atmosfera inerte e não ocorre mudança de cor ou oxidação. Umas das particularidades 

desse tratamento é que ele é indetectável. As alterações são sutis e afetam o material à escala 

microestrutural (Silva, 1999). Isso evita mudanças bruscas de temperatura que possam provocar o 

aparecimento de trincas e tensões internas (Carlson, 1969; Albert, 1992). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 MATERIAL ANALISADO 

3.1.1 Caracterização do Material 

 

A liga NiTi utilizada para estudo é fabricada pela empresa Nimesis. Na temperatura ambiente, a 

liga encontra-se na fase martensítica, possui efeito de memória de forma. A composição química foi 

determinada por Albano, 2013, através do ensaio de EDX (Espectroscopia por Fluorescência de Raio-

X), resultando nos valores apresentados na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 - Composição química da liga NiTi (Albano, 2013. Modificado). 

COMPOSIÇÃO 
QUÍMICA 

Componente pp % 

Ni 55, 408 

Ti 43, 888 

Al 0, 295 

Fe 0, 157 

Ca 0, 143 

Si 0, 109 

  

As temperaturas de transformação de fase e o calor latente de transformação observados a partir da 

análise de calorimetria diferencial de varredura (DSC) para o material do corpo de prova é apresentado 

na Figura 3.1 e na Tabela 3.2. 

 

Figura 3.1 - Curva de DSC para a liga NiTi sem tratamento criogênico. 
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Tabela 3.2 – Temperaturas de transformação de fase do material analisado. 

TEMPERATURAS DE TRANSFORMAÇÃO DE FASE [°C] 

As 74,07 ± 0,5 

Af 95,32 ± 0,5 

Ap 88,75 ± 0,5 

Ms 62,34 ± 0,5 

Mf 45,31 ± 0,5 

Mp 55,33 ± 0,5 

CALOR LATENTE DE TRANSFORMAÇÃO [J/g] 

      -31,0022 

      28,2838 

 

3.1.2 Preparação dos Corpos de Prova 

Os corpos de prova foram preparados a partir da liga. Para sua preparação, foi usado inicialmente 

o corte em disco abrasivo comum, e logo em seguida, corte de precisão na cortadeira de precisão 

automática Struers, modelo Secotom15, com objetivo de se eliminar as zonas termicamente afetadas 

pelo corte preliminar e também para padronizar o comprimento dos corpos de prova. Foram 

preparados quatro corpos de prova distintos, com geometria e massa similares para que haja máxima 

proximidade geométrica na análise, sendo que cada um dos corpos de prova será submetido a um 

tempo de encharque distinto (Figura 3.2). 

 

 
Figura 3.2 – Corpos de prova já preparados para o tratamento criogênico. 

 

As Tabelas 3.3 a 3.6 resumem os dados referentes às geometrias dos corpos de prova de NiTi e 

suas respectivas massas. As dimensões foram realizadas em três pontos diferentes: nas duas 

extremidades e no meio do corpo de prova. Esses dados foram obtidos por meio de um paquímetro 

com incerteza de 0,05 mm e uma balança digital com resolução de 0,0001 g. 
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Tabela 3.3 – Parâmetros geométricos e de massa do corpo de prova 1 

CORPO DE 

PROVA 1 

COMPRIMENTO 

[mm] 
DIÂMETRO [mm] MASSA [g] 

MEDIDA 1 60,00 10,05 30,8515 

MEDIDA 2 60,20 10,05 30,8513 

MEDIDA 3 60,05 10,00 30,8514 

VALOR MÉDIO 60,08 10,03 30,8514 

DESVIO PADRÃO 0,07 0,02 0,00006 

MEDIDA 60,08 ± 0,12 10,00 ± 0,07 30,8514 ± 0,00016 

 
Tabela 3.4 – Parâmetros geométricos e de massa do corpo de prova 2 

CORPO DE 
PROVA 2 

COMPRIMENTO 
[mm] 

DIÂMETRO [mm] MASSA [g] 

MEDIDA 1 59,45 10,00 30,4953 

MEDIDA 2 59,50 10,05 30,4960 

MEDIDA 3 59,55 10,05 30,4962 

VALOR MÉDIO 59,50 10,03 30,4958 

DESVIO PADRÃO 0,03 0,02 0,00035 

MEDIDA 59,50 ± 0,08 10,03 ± 0,07 30,4958 ± 0,00045  

 
Tabela 3.5 – Parâmetros geométricos e de massa do corpo de prova 3 

CORPO DE 

PROVA 3 

COMPRIMENTO 

[mm] 
DIÂMETRO [mm] MASSA [g] 

MEDIDA 1 58,10 10,05 29,8594 

MEDIDA 2 58,20 10,00 29,8599 

MEDIDA 3 58,15 10,05 29,8600 

VALOR MÉDIO 58,15 10,03 29,8597 

DESVIO PADRÃO 0,03 10,02 0,00024 

MEDIDA 58,15 ± 0,08 10,03 ± 0,07 29,8597 ± 0,00034 

 
Tabela 3.6 – Parâmetros geométricos e de massa do corpo de prova 4 

CORPO DE 

PROVA 4 

COMPRIMENTO 

[mm] 
DIÂMETRO [mm] MASSA [g] 

MEDIDA 1 60,40 10,00 31,0083 

MEDIDA 2 60,40 10,00 31,0087 

MEDIDA 3 60,35 10,05 31,0084 

VALOR MÉDIO 60,38 10,01 31,0084 

DESVIO PADRÃO 0,02 0,02 0,00015 

MEDIDA 60,38 ± 0,07 10,01 ± 0,07 31,0084 ± 0,00025 

3.2 TRATAMENTO CRIOGÊNICO 

O tratamento criogênico executado foi o tratamento criogênico brusco, similar à têmpera, onde se 

imerge os corpos de prova diretamente em nitrogênio líquido, expondo-os às temperaturas próximas a 

aproximadamente -196°C. O processo consistiu em expor os corpos de prova à temperatura indicada 

por diferentes tempos de encharque, sendo eles 8h, 16h e 24h. Na Figura 3.3 é mostrado o recipiente 
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onde será feito os encharques dos corpos de prova. Uma vez efetuado o processo do tratamento, os 

corpos de prova, cada um ao seu intervalo de tempo determinado, são retirados do recipiente e voltam, 

então, à temperatura ambiente de forma natural (Figura 3.3). 

 
Figura 3.3 – Recipiente onde foi realizado os encharques. 

 

 
Figura 3.4 – Gráfico esquemático de tempo de exposição dos corpos de prova ao   . 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DO MÓDULO ELÁSTICO E DO AMORTECIMENTO 

Utilizou-se a técnica de excitação por método de impulso para se determinar os valores de 

amortecimento e de módulo elástico de cada um dos corpos de prova, obtidos a partir das frequências 

naturais de vibração. Para isso, usou-se o software Sonelastic® versão 2.2. De forma prática, o 

Sonelastic® calcula os módulos elásticos e o amortecimento a partir do som emitido pelo corpo de 

prova ao sofrer uma pequena pancada mecânica. Este som, ou resposta acústica, é composto pelas 
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frequências naturais de vibração do corpo, no modo flexional, que são proporcionais aos módulos 

elásticos e sua amplitude decai de acordo com o amortecimento do material. Para isso, o Sonelastic® 

possui um sistema computacional combinado com o uso de ferramentas matemáticas para os cálculos 

dos módulos de elasticidade e amortecimento a partir do decaimento logarítmico, em acordo com a 

Norma ASTM E-1876, ASTM C1259, ASTM C1548 e correlatas (Cossolino & Pereira, 2010). 

 
Figura 3.5 – Sonelastic®;  

 

O Sonelastic® permite que se façam análises tanto em temperatura ambiente quanto variando a 

temperatura da amostra de forma a se obter a variação das propriedades mecânicos em função da 

temperatura. Para isso, são utilizados suportes diferentes para cada tipo de análise. 

O instrumento utilizado para o experimento foi o Sonelastic® Crio, apresentado pela Figura 3.6, 

que, de forma simples, é composto por um pulsador eletromagnético automático, que efetua o impacto 

periódico no corpo de prova, por um microfone captador, que recebe a resposta acústica da excitação 

do corpo após o impacto da pancada, fazendo a transdução da onda em sinal elétrico , e também pela 

estrutura de suporte de corpo de prova. Além disso, o equipamento possui um mecanismo de controle 

térmico, que permite programação de aquecimento e resfriamento por meio de resistência elétrica e de 

nitrogênio líquido.  
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Figura 3.6 – Sonelastic® Crio; 1: Núcleo de excitação e captação de sinal; 2: Câmara de aquecimento onde 

se encontra o corpo de prova; 3: Varetas de condução de calor; 4: Recipiente para armazenamento do nitrogênio 

líquido; 5: Elevador; 6: Controlador de temperatura; 7: Controlador do elevador. 

 

A obtenção do sinal é feita por meio de um conjunto entre núcleo de excitação e de captação, que 

permitem que se regule a altura de forma a posicionar sua posição de maneira correta em relação ao 

corpo de prova.  

O corpo de prova é sustentado através de filamentos de cobre que permitem que este vibre de 

maneira relativamente livre, sendo esta vibração estando de acordo com as condições de contorno do 

modo de vibração flexional fundamental. Posiciona-se o corpo de prova nos fios a 0,224L de distância 

em relação à suas extremidades, sendo L o comprimento médio da amostra para que se obtenha a 

vibração desejada. A determinação desta localização é realizada automaticamente pelo software a 

partir dos dados dimensionais do corpo de prova. 

Para ilustrar o princípio de funcionamento do aparelho e do software, apresenta-se a Figura 3.7, 

onde se observam dois gráficos. O primeiro representa a resposta em decaimento logarítmico, 

proveniente do impulso provocado no sistema. A partir desta curva pode-se obter o amortecimento. O 

segundo ilustra a curva referente às frequências naturais de vibração provenientes do impulso 

mecânico transformado em sinal elétrico no sistema. O módulo elástico é determinado a partir de 

relações matemáticas existentes entre as frequências naturais e variam em função das dimensões 

geométricas e da massa do corpo de prova em estudo. 
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Figura 3.7 – Princípio básico de funcionamento do Sonelastic® (ATCP Engenharia Física. Modificado). 

 

3.3.1 Procedimento Experimental 

 

 Inicialmente, foi realizada a programação do sistema de aquecimento e resfriamento do corpo de 

prova. Com base nas temperaturas de transformação de fase, foram selecionadas as temperaturas 

limítrofes da faixa de aquecimento e de resfriamento do ensaio de forma a abranger as transformações 

martensíticas diretas e reversas, com uma faixa considerada razoável de segurança. Isso para que seja 

possível observar o comportamento do módulo elástico e amortecimento da liga em cada fase e nas 

regiões de transformação.  

 A Figura 3.8 demonstra, de forma esquemática, a rampa de aquecimento e de resfriamento que o 

sistema obedecerá a partir da programação do controlador de temperatura. Como pode se observar, a 

temperatura de início do aquecimento é de, aproximadamente, -5ºC, indo até a temperatura final de 

aproximadamente 100ºC. Durante essa primeira parte, é realizada a análise da variação do módulo 

elástico e do amortecimento em relação à transformação da fase martensita para a fase austenita, ou 

seja, como essas propriedades mecânicas variam ao longo do processo de mudança de fase em função 

da elevação de temperatura. Logo em seguida, o sistema é resfriado, retornando-se até a temperatura 

de início, onde é realizada a análise do comportamento do módulo elástico e do amortecimento, 

variando em relação à mudança da fase austenita para a fase martensita. 
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Figura 3.8 – Representação esquemática da rampa de aquecimento e de resfriamento do ensaio . 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 RESULTADOS DO ENSAIO DE EXCITAÇÃO POR IMPULSO 

 

 Utilizando as informações de comprimento e massa dos corpos de prova, o software gera 

automaticamente a densidade (ρ) da amostra e a posição da mesma em relação aos fios metálicos de 

sustentação. Assim, a densidade teórica e a posição encontradas foram ρ = 6,39 g/cm³ e 13,59 mm, 

respectivamente. Ambos parâmetros são calculados pelo software automaticamente a partir dos dados 

de massa e dimensões que foram aferidos anteriormente. 

 Para o corpo de prova não tratado, foram obtidos os seguintes resultados: 

 

Figura 4.1 – Variação de temperatura em função do tempo para o ensaio com corpo de prova não tratado.

 

Figura 4.2 – Módulo de elasticidade em função da variação de temperatura para o corpo de prova não tratado. 
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 Figura 4.3 – Amortecimento em função da variação de temperatura para o ensaio com corpo de prova não 

tratado. 

 

Tabela 4.1 – Resultados médios encontrados durante o aquecimento para o módulo de elasticidade e 

para o fator de amortecimento em relação à fase da amostra. 

 
AQUECIMENTO 

  
MÓDULO ELÁSTICO 

[GPa] 
ERRO ± 
[Gpa] 

FATOR DE AMORTECIMENTO 
(ζ) *e-6] 

ERRO ± 
[e-6] 

MARTENSITA 70,98 3,97 2937,72 383,63 

AUSTENITA 69,43 2,08 1.879,38 217,26 

 

Tabela 4.2 – Resultados médios encontrados durante o resfriamento para o módulo de elasticidade e 

para o fator de amortecimento em relação à fase da amostra. 

 
RESFRIAMENTO 

  
MÓDULO ELÁSTICO 

[GPa] 
ERRO ± 
[Gpa] 

FATOR DE AMORTECIMENTO 
(ζ) *e-6] 

ERRO ± 
[e-6] 

MARTENSITA 64,03 2,65  4550,03  234,58 

AUSTENITA 76,3  3,06 845,11  376,09 

  

 O equipamento sonelastic crio foi programado para percorrer uma rampa de aquecimento, de -5  C 

até 105  C e logo em seguida uma rampa de resfriamento, retornando à temperatura inicial. Suas taxas 

de aquecimento e resfriamento foram aproximadamente 1°C/min de forma constante, como mostra a 

figura 4.1, levando aproximadamente 290 minutos para a conclusão dessa etapa. 
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 O módulo elástico teve seu valor máximo registrado na fase austenítica no início do resfriamento, 

atingindo o valor de 78,25 ± 3,65 GPa, e o valor mínimo registrado na fase martensitica de 58,07 ± 

2,34 GPa.  

 O amortecimento teve valor máximo registrado no resfriamento para a fase martensitica com valor 

de 5.685,10 ± 387,55 e valor mínimo registrado no resfriamento para a fase austenítica com valor de 

528,10 ± 76,23. 

 Para o corpo de prova tratado criogenicamente durante 8 horas, foram obtidos os seguintes 

resultados:  

 

Figura 4.4 – Variação de temperatura em função do tempo para o ensaio com corpo de prova tratado durante 8h. 

 

Figura 4.5 – Módulo de elasticidade em função da variação de temperatura para o corpo de prova tratado durante 

8h. 
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Figura 4.6 – Amortecimento em função da variação de temperatura para o corpo de prova  tratado durante 8h. 
 

Tabela 4.3 – Resultados médios encontrados durante o aquecimento para o módulo de elasticidade e 

para o fator de amortecimento em relação à fase da amostra. 

  AQUECIMENTO 

  
MÓDULO ELÁSTICO 

[GPa] 
ERRO ± 
[Gpa] 

FATOR DE AMORTECIMENTO 
(ζ) *e-6] 

ERRO ± 
[e-6] 

MARTENSITA 70,02  2,85 4101,83 457,98  

AUSTENITA 71,51  3,08 1.848,83 245,98  

 

Tabela 4.4 – Resultados médios encontrados durante o resfriamento para o módulo de elasticidade e 

para o fator de amortecimento em relação à fase da amostra. 

  RESFRIAMENTO 

  
MÓDULO ELÁSTICO 

[GPa] 
ERRO ± 
[Gpa] 

FATOR DE AMORTECIMENTO 
(ζ) *e-6] 

ERRO ± 
[e-6] 

MARTENSITA 65,32  1,98 5896,67 560,34  

AUSTENITA 76,26  3,76 717,15 198,98  

 

 O equipamento sonelastic crio foi programado para percorrer uma rampa de aquecimento, de -5  C 

até 105  C e logo em seguida uma rampa de resfriamento, retornando   temperatura inicial. Suas taxas 

de aquecimento e resfriamento foram aproximadamente 1°C/min de forma constante, como mostra a 

figura 4.6, levando aproximadamente 270 minutos para a conclusão dessa etapa. 

 O módulo elástico teve seu valor máximo registrado na fase austenítica no início do resfriamento, 

atingindo o valor de 78,33 ± 2,55 GPa, e o valor mínimo registrado na fase martensitica de 58,09 ± 

2,04 GPa.  

 O amortecimento teve valor máximo registrado no resfriamento para a fase martensitica com valor 

de 7.188,20 ± 347,05 e valor mínimo registrado no resfriamento para a fase austenítica com valor de 

439,623 ± 46,23. 
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 Para o corpo de prova tratado criogenicamente durante 16 horas, foram obtidos os seguintes 

resultados:  

 

Figura 4.7 – Variação de temperatura em função do tempo para o ensaio com corpo de prova tratado durante 

16h. 

 

Figura 4.8 – Módulo de elasticidade em função da variação de temperatura para o ensaio com corpo de prova 

tratado durante 16h. 
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Figura 4.9 – Amortecimento em função da variação de temperatura para o ensaio com corpo de prova  tratado 

durante 16h. 

 

Tabela 4.5 – Resultados médios encontrados durante o aquecimento para o módulo de elasticidade e 

para o fator de amortecimento em relação à fase da amostra. 

 
AQUECIMENTO 

  
MÓDULO ELÁSTICO 

[GPa] 
ERRO ± 
[Gpa] 

FATOR DE AMORTECIMENTO 
(ζ) *e-6] 

ERRO ± 
[e-6] 

MARTENSITA 65,14 3,97 4534,89  435,89 

AUSTENITA 70,69 2,08 1.701,86  168,32 

 

 

Tabela 4.6 – Resultados médios encontrados durante o resfriamento para o módulo de elasticidade e 

para o fator de amortecimento em relação à fase da amostra. 

  RESFRIAMENTO 

  
MÓDULO ELÁSTICO 

[GPa] 
ERRO ± 
[Gpa] 

FATOR DE AMORTECIMENTO 
(ζ) *e-6] 

ERRO ± 
[e-6] 

MARTENSITA 66,77  2,76 5222,51 476,76  

AUSTENITA 76,02 5,81  871,8 99,3  

 

 O equipamento sonelastic crio foi programado para percorrer uma rampa de aquecimento, de -5  C 

até 105  C e logo em seguida uma rampa de resfriamento, retornando   temperatura inicial. Suas taxas 

de aquecimento e resfriamento foram aproximadamente 1°C/min de forma constante, como mostra a 

figura 4.11, levando aproximadamente 265 minutos para a conclusão dessa etapa. 

 O módulo elástico teve seu valor máximo registrado na fase austenítica no início do resfriamento, 

atingindo o valor de 76,27 ± 2,86 GPa, e o valor mínimo registrado na fase martensitica de 58,56 ± 

1,84 GPa.  
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 O amortecimento teve valor máximo registrado no resfriamento para a fase martensitica com valor 

de 5.729,37 ± 427,05 e valor mínimo registrado no resfriamento para a fase austenítica com valor de 

720,9 ± 63,48. 

Para o corpo de prova tratado criogenicamente durante 24 horas, foram obtidos os seguintes 

resultados:  

 

Figura 4.16 – Variação de temperatura em função do tempo para o ensaio com corpo de prova tratado durante 

24h. 

 

Figura 4.17 – Módulo de elasticidade em função da variação de temperatura para o ensaio com corpo de prova 

tratado durante 24h. 
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Figura 4.18 – Amortecimento em função da variação de temperatura para o ensaio com corpo de prova  tratado 

durante 24h. 

 

Tabela 4.7 – Resultados médios encontrados durante o aquecimento para o módulo de elasticidade e 

para o fator de amortecimento em relação à fase da amostra. 

 
AQUECIMENTO 

  
MÓDULO ELÁSTICO 

[GPa] 
ERRO ± 
[Gpa] 

FATOR DE AMORTECIMENTO 
(ζ) *e-6] 

ERRO ± 
[e-6] 

MARTENSITA 70,04  2,63 4279,34 326,98  

AUSTENITA 69,63  1,89 2.054,59 208,95  

 

Tabela 4.8 – Resultados médios encontrados durante o resfriamento para o módulo de elasticidade e 

para o fator de amortecimento em relação à fase da amostra. 

 
RESFRIAMENTO 

  
MÓDULO ELÁSTICO 

[GPa] 
ERRO ± 
[Gpa] 

FATOR DE AMORTECIMENTO 
(ζ) *e-6] 

ERRO ± 
[e-6] 

MARTENSITA 65,36 2,00  4741,92 287,45  

AUSTENITA 76,38  1,87 752,65  103,91 

 

 O equipamento sonelastic crio foi programado para percorrer uma rampa de aquecimento, de -5  C 

até 105  C e logo em seguida uma rampa de resfriamento, retornando   temperatura inicial. Suas taxas 

de aquecimento e resfriamento foram aproximadamente 1°C/min de forma constante, como mostra a 

figura 4.16, levando aproximadamente 275 minutos para a conclusão dessa etapa. 
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 O módulo elástico teve seu valor máximo registrado na fase austenítica no início do resfriamento, 

atingindo o valor de 77,08 ± 2,63 GPa, e o valor mínimo registrado na fase martensitica de 59,13± 

1,48 GPa.  

 O amortecimento teve valor máximo registrado no resfriamento para a fase martensitica com valor 

de 5.993,14 ± 527,53 e valor mínimo registrado no resfriamento para a fase austenítica com valor de 

478,93 ± 83,75. 

4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Os resultados obtidos mostram que o módulo elástico e o amortecimento se comportam de forma 

similar durante o aquecimento e resfriamento dos corpos de prova.  

 O módulo elástico decresce ao longo do aquecimento até o inicio da transformação de fase reversa, 

de martensita para austenita, onde começa a se elevar, atingindo seu ponto máximo próximo ao final 

do aquecimento, já completamente na fase austenita. Com o resfriamento, o módulo elástico decresce, 

passando pela transformação na ordem direta, de austenita para martensita, atingindo seu pondo mais 

baixo logo após o final da transformação.  Por fim, o valor do módulo se aproxima novamente do 

inicial, concluindo-se o resfriamento.  

Como observado na Tabela 4.9, o módulo elástico tem aumento máximo de 4,28%, sendo este 

durante a faixa de resfriamento, e decréscimo máximo de 5,23%, sendo este durante a faixa de 

aquecimento. Ambas as variações máximas ocorrem na fase martensita. O erro médio observado para 

o módulo elástico é de 2,34 GPa, logo, conclui-se que não houve variação significativa para essa 

propriedade. Isso é esperado, tendo em vista que o módulo elástico é pouco sensível à tratamentos 

térmicos, dependendo diretamente da composição química do material e da suas ligações 

interatômicas. Esse resultado é similar ao encontrado por Lopes, 2014, onde o tratamento criogênico 

causou uma variação máxima de 3,9 % no módulo de elasticidade quando comparados os corpos de 

prova tratados criogenicamente com o corpo de prova não tratado. De forma similar, Albano (2013), 

encontrou variação máxima de 2,9% para o módulo elástico comparando o corpo de prova tratado 

criogenicamente com o não tratado. 

 Em relação ao amortecimento, no aquecimento observa-se que ocorre um pico a partir do início da 

transformação de fase reversa, de martensita para austenita, seguido de uma queda considerável até 

que se conclua a transformação. Na fase austenitica o valor do amortecimento é o mais baixo para 

todos os corpos de prova. Quando se inicia o resfriamento, o amortecimento se eleva novamente com a 

transformação de fase direta, de austenita para martensita, retornando a valores próximos dos iniciais.  

 Observando a Tabela 4.9, percebe-se que o amortecimento teve um aumento máximo de 54,37% 

durante a faixa de aquecimento, na fase martensita e um decrécimo máximo de 15,14% na fase 

austenita durante a faixa de resfriamento. Especula-se que essa variação percentual elevada durante a 

fase martensítica esteja associada ao movimento reversível das interfaces entre as diferentes variantes 
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da microestrutura e pelas distâncias interplanares. Além disso, pode-se esperar, também, que isso se 

intensifique com a variação de temperatura brusca imposta pelo tratamento criogênico por conta 

dessas possíveis alterações micro estruturais, ou até mesmo possíveis aparecimentos de trincas ou 

discordâncias geradas por esse tratamento. Esse resultado de variação na comparação dos corpos 

tratados criogenicamente com o não tratado é similar ao encontrado por Lopes (2014) onde houve uma 

variação máxima de 116% para o corpo tratado por 24 horas. Albano (2013), também observou uma 

variação considerável em comparação de um corpo tratado com um não tratado, sendo esta de 16,2%. 

A Tabela 4.9 mostra as variações percentuais do módulo elástico e do amortecimento dos corpos de 

prova tratados criogenicamente em relação ao corpo de prova não tratado. 

 

Tabela 4.9 – Variações percentuais do módulo elástico e do amortecimento em cada fase. 

    VALORES PERCENTUAIS 

    MÓDULO ELÁSTICO AMORTECIMENTO 

MARTENSITA (AQUECIMENTO) 

CP 02 -1,35% 39,63% 

CP 03 -5,23% 54,37% 

CP 04 -1,33% 45,67% 

MARTENSITA (RESFRIAMENTO) 

CP 02 2,01% 29,60% 

CP 03 4,28% 14,78% 

CP 04 2,08% 4,22% 

AUSTENITA (AQUECIMENTO) 

CP 02 3,00% -1,63% 

CP 03 1,81% -9,45% 

CP 04 0,29% 9,32% 

AUSTENITA (RESFRIAMENTO) 

CP 02 -0,05% -15,14% 

CP 03 -0,37% 3,16% 

CP 04 0,10% -10,94% 

 

 Observando a Tabela 4.9, percebe-se que o módulo elástico tem uma variação baixa quando se 

compara os corpos de prova tratados com o não tratado, tendo valor máximo de 5,23% para o corpo de 

prova CP_03, tratado por 16 horas. Analisando a variação do amortecimento, percebe-se um grande 

aumento na fase martensitica, tendo seu aumento máximo de 54,37% para o corpo de prova CP_03, 

tratado por 24 horas.  
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5 CONCLUSÃO 

 

A partir das análises da Técnica de Excitação por Impulso verificou-se, respectivamente, o módulo 

de elasticidade e o amortecimento da liga          (wt%) com e sem tratamento criogênico. O 

Tratamento Criogênico ao que os materiais foram submetidos consistiu em um resfriamento 

instantâneo da temperatura ambiente (24 ºC) até -196ºC. Os tempos de encharque foram de 8 horas, 16 

horas e 24 horas. Em seguida, os corpos de prova foram aquecidos de -190 ºC até a temperatura 

ambiente de forma espontânea. Por meio dos resultados obtidos concluiu-se que: 

 As curvas de módulo elástico e de amortecimento se comportam de maneira semelhante 

com a variação de temperatura. Esse comportamento tem suas características visivelmente 

influenciadas pelas temperaturas de transformações de fase, direta e reversa, que ocorrem 

com a variação de temperatura imposta. 

 O módulo elástico tem aumento máximo de 4,28%, sendo este durante a faixa de 

resfriamento, e decréscimo máximo de 5,23%, sendo este durante a faixa de aquecimento. 

Ambas as variações máximas ocorrem na fase martensita. O erro médio observado para o 

módulo elástico é de 2,34 GPa, logo, conclui-se que não houve variação significativa para 

essa propriedade. Isso é esperado, tendo em vista que o módulo elástico é pouco sensível à 

tratamentos térmicos, dependendo diretamente da composição química do material, da 

suas ligações interatômicas e da sua estrutura cristalina. 

 O amortecimento teve um aumento máximo de 54,37% durante a faixa de aquecimento, na 

fase martensita e um decrécimo máximo de 15,14% na fase austenita durante a faixa de 

resfriamento. Concluiu-se, portanto, que o tratamento no qual os corpos de prova foram 

submetidos pode ter facilitado a mobilidade do material, aumentando seu amortecimento, 

principalmente na fase martensítica. 

Ainda é recente a aplicação do tratamento criogênico nas ligas com memória de forma e existem 

poucos estudos sobre o seu efeito nesse tipo de material. Como recomendações para trabalhos 

futuros, propõe-se a realização de difratometria de raio-X e análise de microscopia eletrônica para 

as ligas tratadas criogenicamente, possibilitando que se explique os motivos causadores dos efeitos 

observados com o ensaio nos corpos de prova tratados criogenicamente. 
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