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RESUMO: O estudo foi conduzido através da análise de DSC com 
o objetivo investigar os efeitos da laminação a frio nas tempera-
turas de transformação de fases de uma liga com 51% at. Ni-Ti 
solubilizada (850ºC por 1 hora) quando submetida a posterior tra-
tamento de envelhecimento. Desta forma, um primeiro grupo de 
amostras foi somente envelhecido a 500ºC por 30, 60 e 90 minu-
tos. No segundo, as amostras primeiro passaram por uma lamina-
ção a temperatura ambiente, com redução de 18% da espessura 
e depois foram envelhecidas nas mesmas condições. De maneira 
geral, pode-se observar que a laminação a frio intermediária fa-
voreceu a transformação em duas etapas no resfriamento e pro-
moveu um decréscimo em suas temperaturas de transformação, 
principalmente associado aos tempos de envelhecimento de 30 e 
90 minutos e induziu alguma formação de fase-R durante a trans-
formação reversa. 
PALAVRAS-CHAVE: Liga NiTi rica em Ni. Envelhecimento. 
Laminação a Frio. DSC. Transformação de Fases

ABSTRACT: The study was conducted through the DSC analysis 
in order to investigate the cold rolling effects on the 51% at. Ni-Ti 
alloy’s phase transformation temperatures when subjected solution 
treatment (850ºC during 1 hour) to further aging treatment. In the 
second group, the samples first have undergone a rolling at room 
temperature with 18% thickness reduction and were then aged un-
der the same conditions. In general, it can be seen that the interme-
diate cold rolling favored the transformation in two stages on cool-
ing and caused a decrease in their transformation temperatures, 
especially associated with the 30 and 90 minutes aging time, and 
induced some R-phase formation during reverse transformations.

KEYWORDS:Ni-rich NiTi Alloy. Aging. Cold Rolling. DSC. Phase 
Transformation.

 

1. Introdução
As ligas binárias de NiTi com memória de forma podem 

formar até 3 fases: B2 (austenita) cúbica do tipo CsCl para 
temperaturas mais elevadas (máximo 100ºC), fase-R (de 
natureza martensítica) trigonal com distorção romboédri-
ca no ângulo alfa, para temperaturas intermediárias e B19’ 
(martensita) monocíclica, para temperaturas mais baixas. 
Em função dos teores de Ni e Ti as temperaturas de trans-
formação destas fases podem ser colocadas em intervalos 
distintos, onde ligas ricas em Ni são austeníticas a tempera-
tura ambiente e ligas ricas em Ti tem a martensita B19’ está-
vel a temperatura ambiente [1]. Tais materiais têm a interes-
sante capacidade de realizar trabalho mecânico no processo 
de recuperação de sua forma original, podendo agir como 
atuador, com mecanismo de ação similar a um músculo, em 
aplicações de robótica e biomecânica [1].

Além da composição química, outro fator importante 
para definir as temperaturas e sequências de transformações 
de fases destas ligas está associado ao histórico de proces-
samento termomecânico a que foram submetidas, onde o 
processamento mecânico a quente tem a principal função de 
promover a homogeneização composicional e microestrutu-
ral [2,3]. Enquanto a forma como forem realizados tanto o 
processamento mecânico a frio como os tratamentos térmi-
cos finais (recozimento, solubilização e envelhecimento), em 
função da composição química da liga, irão definir as carac-
terísticas funcionais para uma dada aplicação [4].

Com base numa liga de NiTi rica em Ni produzida em 
escala laboratorial a partir da etapa de fusão, o presente 
trabalho visou compreender a influência da laminação a frio 

(temperatura ambiente) e do tempo de envelhecimento, em 
temperatura na faixa de 500ºC, nas características termofi-
sicas (temperaturas e sequências de mudanças de fases) via 
análises de Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC) em 
confronto com trabalhos da literatura [3]. 

2. Material e Métodos
O material em estudo é uma chapa laminada a quente, a 

partir de uma temperatura próxima a 850ºC para reduzir a 
espessura de 18 mm para 1,6 mm, proveniente de uma liga 
NiTi com 51% at. Ni (55%Ti, 0,05%C, 0,084%O em peso)  
elaborada pelo professor e pesquisador Dr. Jorge Otubo do 
Instituto Tecnológica da Aeronáutica (ITA), São José dos 
Campos, SP, Brasil. Espera-se que esse material exiba carac-
terística de superelasticidade acima da temperatura ambien-
te, com base na sua composição química.

Após a elaboração (etapa de fusão via forno de indu-
ção a vácuo - VIM) e laminação a quente, amostras da liga 
foram submetidas a um tratamento térmico de solubilização 
a 850ºC por 1 hora (SolS), sendo resfriadas em água a tempe-
ratura ambiente. Feito isso, foram definidas duas séries de 
amostras. Em uma série de tratamentos, as amostras foram 
envelhecidas a 500ºC por 30, 60 e 90 minutos (E30, E60 e 
E90). Na outra, as amostras solubilizadas primeiro passaram 
por uma laminação a temperatura ambiente, com redução 
de 18% da espessura (LF18), e depois foram envelhecidas a 
500ºC por 30, 60 e 90 minutos (E30, E60 e E90).

Para as análises de calorimetria diferencial de varredura 
(DSC) foi utilizado um equipamento DSC 204 F1 Phoenix, 
com sistema de aquisição e tratamento de resultados Proteus 



72    RMCT VOL.33 Nº2 2016REVISTA MILITAR DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Phoenix. As amostras selecionadas para o ensaio foram 
cortadas com massa próxima a 30 mg, sendo posteriormente 
decapadas em uma solução de 45 ml de HNO3 (ácido nítrico), 
45 ml de H2O (água destilada) e 10 ml HF (ácido fluorídri-
co), por aproximadamente 60 minutos de imersão. As amos-
tras foram submetidas, cada uma, a dois ciclos térmicos entre 
-150 e +150ºC, com taxa de aquecimento e resfriamento de 
10ºC/min.

3. Resultados e Discussão
A partir das análises de DSC das amostras em estudo foram 

extraídas as temperaturas de início e fim das transformações 
de fases, as quais são apresentadas na Tabela 1, no resfria-
mento e no aquecimento. Conforme os dados apresentados 
na Tabela 1, referentes as análises de DSC das amostras nas 
condições somente solubilizada e posteriormente laminada a 
temperatura ambiente, não se observa temperaturas de trans-
formação de fases para essas condições estruturais. 

Tendo em vista que se trata de uma liga de NiTi enriqueci-
da em Ni, pode-se indicar que o teor de Ni presente na liga foi 
suficiente para estabilizar a austenita (fase B2) ao menos até 
a mínima temperatura empregada (-150ºC) na análise de DSC 
para a condição solubilizada [5]. No entanto, também não se 
observa os picos de transformação de fases para amostra na 
condição laminada a temperatura ambiente com 18% de redu-
ção na espessura. Uma das justificativas poderia ser associada 
à estabilização da austenita durante o processamento em ques-
tão, devido a grande diferença entre a temperatura ambiente e 
a temperatura final da transformação austenítica (Af) inferior a 
-150ºC. Essa diferença faria com que a tensão necessária para 
induzir a transformação martensítica fosse superior à tensão 
necessária para movimentação de discordância no material 
solubilizado [6], o que acarretaria no simples encruamento da 
austenita (B2) durante a laminação realizada.

Tabela 1: Temperaturas de transformação de fases (ºC) obser-
vadas durante o resfriamento e o aquecimento das amostras 

em estudo.

Amostra

Resfriamento

B2>R B2>B19’ R>B19’

Rir Rfr Mi’ Mf’ Mi’’ Mf’’

SolS * * * * * *

Sol+LF18 * * * * * *

Sol+E30 41,9 27,1 - - -25,4 -48,1

Sol+LF+E30 37,8 25,2 - - -39,0 -87,5

Sol+E60 16,1 2,2 - - -37,8 -50,0

Sol+LF+E60 29,8 16,1 - - -28,8 -65,7

Sol+E90 24,6 12,3 - - -30,0 -46,2

Sol+LF+E90 20,0 12,0 - - -33,2 -66,3

Amostra

Aquecimento

B19’>R B19’>B2 R>B2

Ria Rfa Ai’ Af’ Ai’’ Af’’

SolS * * * * * *

Sol+LF18 * * * * * *

Sol+E30 25,0 ** - - ** 44,6

Sol+LF+E30 5,7 28,8 - - 35,1 41,2

Sol+E60 - - 8,8 18,8 - -

Sol+LF+E60 11,2 ** - - ** 35,2

Sol+E90 - - 15,3 26,5 - -

Sol+LF+E90 9,6 ** - - ** 30,6
*: não detectadas; - : não observada; **: picos sobrepostos.

Analisando as amostras que foram somente envelhecidas por 
30 minutos, em comparação com que sofreu a laminação prévia, 
percebe-se que a laminação intermediária estabilizou a fase B2, 
pois o início da transformação em R deu-se em uma temperatura 
mais baixa (Tab. 1 - resfriamento). Tal deformação, provenien-
te da laminação, apesar de ter acelerado o fim da transformação 
B2→R, promoveu o decréscimo das temperaturas de transforma-
ção R→B19’ e ampliou a variação de temperatura para que esta 
seja concluída (Tabela 1 - resfriamento). Quanto às transforma-
ções durante o aquecimento, a laminação prévia diminui a tempe-
ratura para início da transformação B19’→R (Tab. 1 - aqueci-
mento), ou seja, o material perde a estabilidade de se manter 
martensítico na fase B19’. Na transformação R→B2 houve uma 
redução na temperatura de fim de transformação (Tabela 1 - aque-
cimento), tornando a austenita mais estável em temperaturas mais 
baixas.

As amostras envelhecidas por 60 minutos com e sem lami-
nação prévia tiveram mudanças distintas das vistas nas amostras 
envelhecidas por 30 minutos. Analisando o resfriamento, perce-
be-se que a austenita B2 deixa de ser estável numa temperatura 
mais alta, na amostra com laminação prévia (Tabela 1 - resfria-
mento). Para a transformação R→B19’ a temperatura de início 
aumenta e a temperatura de fim diminui, devido à laminação 
prévia. Para o aquecimento, com a laminação prévia, há aumento 
da temperatura de início (Tabela 1 - aquecimento), da temperatu-
ra de fim e da variação de temperatura.

As amostras envelhecidas por 90 minutos, com e sem lami-
nação prévia, na condição de laminação prévia, a temperatura de 
início da transformação B2→R diminuiu e a temperatura de fim 
manteve-se praticamente a mesma (Tabela 1 - resfriamento). Na 
transformação R→B19’, com a laminação prévia, a amplitude de 
temperatura aumenta, dificultando a transformação martensítica 
(Tabela 1 - resfriamento), o que já era esperado devido aos resul-
tados obtidos com as outras amostras em estudo. Analisando o 
aquecimento, semelhante ao que ocorreu na amostra envelhecida 
por 30 minutos com laminação prévia, a temperatura de início 
da transformação (Tabela 1 - Aquecimento) da amostra com 
laminação prévia diminuiu. Por outro lado, no que diz respeito 
à temperatura de fim, essa assemelha-se mais ao comportamento 
da amostra envelhecida por 60 minutos onde ocorreu o aumento 
da temperatura na amostra com laminação prévia.

Para temperaturas de envelhecimento similares às que foram 
tratadas neste trabalho, os resultados apresentados mostram carac-
terísticas similares, aos trabalhos dos autores Aboutalebi et al. [7], 
onde foram estudadas ligas com composição e faixas de deforma-
ções similares, no que diz respeito a condições com e sem lami-
nação prévia ao tratamento de envelhecimento, onde verificou-se 
a formação das fases B19’ e R com completa separação dos picos 
no resfriamento. No entanto, o presente trabalho, onde foi aplica-
do 18% da redução de espessura, verifica os picos sobrepostos no 
aquecimento nas condições de envelhecimento por 30 minutos 
sem laminação prévia, por 60 minutos com laminação prévia e 
por 90 minutos com laminação prévia, diferentemente do que foi 
observado no trabalho de Shahmir et al. [8], essa diferença pode 
estar associada à diferença percentual de deformação.  

4. Conclusão
Com base nas análises da liga de NiTi enriquecida em Ni 

produzida em escala laboratorial, percebe-se que o material 
manteve-se austenítico na faixa de temperatura adotada para 
a análise DSC (-150ºC a +150ºC). Contudo, a análise DSC 
não permite concluir se a amostra apresenta-se austenítica ou 
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martensítica na faixa de temperatura adotada. 
Os efeitos do envelhecimento observados foram que o 

material passou a exibir transformação de fase, no resfria-
mento em duas etapas com completa separação dos picos 
para formação das fases R e B19’. Já no aquecimento, a 
transformação apresenta evidência de superposição para a 
amostra envelhecida por 30 minutos, diferente do observado 
nas amostras envelhecidas por 60 e 90 minutos. As tempe-
raturas de transformação no resfriamento e no aquecimento 
diminuíram com o aumento do tempo de envelhecimento 
para as amostras de 30 e 60 minutos. Já na amostra de 90 
minutos, foi observado um pequeno incremento.

A laminação intermediária, promoveu efeitos similares, 
no entanto, a temperatura de início de transformação para a 
amostra de 60 minutos apresentou valor superior. Também 
promoveu um atraso na transformação de R→B19’, já que 
houve um aumento na diferença entre as temperaturas de 
início e fim da transformação. Enquanto no aquecimento 
tornou-se evidente a transformação em duas etapas para 30 
minutos de envelhecimento, nos outros ficou clara a presen-
ça de transformações em múltiplas etapas pela sobreposição 
de picos. As temperaturas de início e fim da reversão da 
transformação martensítica no aquecimento não apresenta-
ram tendência em função do aumento do tempo de envelhe-
cimento após laminação intermediária.
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