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RESUMO:  Este trabalho tem por objetivo avaliar a microestrutura 
e a dureza de uma liga de níquel titânio comercialmente denomi-
nada nitinol. O nitinol apresenta o fenômeno da memória de forma 
e é empregado como biomaterial, na eletrônica e indústria aero-
náutica. Foram analisadas barras da liga NiTi equiatômica subme-
tidas a tratamentos térmicos distintos. As amostras apresentaram 
a presença de duas fases (austenita e martensita) e imperfeições 
oriundas do processo de produção da liga que influenciaram na 
dureza Vickers.
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ABSTRACT: This paper analyzes the nickel titanium alloy, also 
named as nitinol, utilized in diverse fields like biomaterials, elec-
tronics and aviation, because of its shape memory property. Two 
equiatomic bars of NiTi submitted to distinct thermal treatments 
where analyzed. The results showed that the bars have difference 
in microstructure and hardness.
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1. Introdução
Materiais inteligentes são materiais capazes de receber estí-

mulos do ambiente e responder de forma pré-determinada [1]. 
Atualmente as pesquisas com estes materiais envolvem grandes 
investimentos devido às suas propriedades físicas e mecânicas 
apresentadas, as quais geram interesse para aplicações nas áreas 
médica e industrial [1]. Dentre esses materiais, recebem desta-
que as ligas metálicas com Efeito Memória de Forma (EMF), 
que, ao serem deformadas sofrem mudança na sua estrutura 
cristalina com a transformação de fase de martensita para aus-
tenita. Com a retirada do estímulo externo, possuem a capaci-
dade de voltar à sua forma original em função da temperatura 
de trabalho [2]. 

A liga equiatômica Ni-Ti, também denominada nitinol pelo 
acrônimo entre Nickel Titanium Naval Ordennance Laboratory 
[3], é um dos materiais com EMF que apresenta melhor desem-
penho. Seu estudo se intensificou a partir de 1962, quando o 
EMF foi identificado nessa liga [3]. O nitinol apresenta recupe-
ração de forma após a deformação de até 8% em temperaturas 
entre -50ºC e 110 ºC, biocompatibilidade e facilidade de defor-
mação em baixas temperaturas [2], além de grande resistência à 
corrosão. O nitinol apresenta uma opção de custo relativamente 
baixo em comparação às demais ligas com EMF, muitas vezes 
compostas por metais preciosos como ouro, prata e platina [4].

Devido a tais características, a liga Ni-Ti possui diversas 
aplicações comerciais, principalmente relacionadas à área da 
saúde [5]. Entre as possíveis aplicações como biomaterial 
pode-se citar implantes ortodônticos, dispositivos de 
desobstrução de artérias, designados por “stents” e material 
para cateterismo. Na engenharia é usado em acoplamentos, 
dispositivos elétricos, magnéticos, antenas de satélites e abas 
de ar condicionado [6 –10].

A literatura é vasta no estudo das ligas binárias de Ni-Ti 
equiatômica e ricas em Ni, na forma massiva e de película fina. 
Nos estudos das ligas ricas em Ti o enfoque é maior no estudo 
das características dos óxidos da superfície [5].

2. Materiais e Métodos

No presente trabalho foram analisadas duas barras de 
ligas NiTi equiatômicas de 0,6 cm de diâmetro. As bar-
ras possuíam temperaturas de mudança de fase distintas. 
A barra 1 possui temperatura transição da fase austenítica 
para martensítica -30oC e a reversão da transformação da 
fase martensítica para austenítica a 0oC. A barra 2 possui 
temperatura transição de 0oC para a fase martensítica e de 
30oC para fase austenítica. De cada barra foram cortados 8 
corpos de prova com 3 cm de comprimento. Para o corte foi 
usada a cortadora metalográfica modelo Minitom (Struers, 
Copenhagen, Dinamarca) utilizando um disco de corte dia-
mantado (Buehler, Illinois, EUA) e refrigeração com água. 
Nesta fase, tomou-se o cuidado para manter uma veloci-
dade de rotação do disco baixa para manter a temperatura 
abaixo da temperatura de transição da liga. As amostras fo-
ram embutidas a frio utilizando acrílico auto polimerizante 
Jet (Clássico, São Paulo, Brasil).

2.1 Preparo Metalográfico

Para a análise da microestrutura das ligas, as amostras 
foram submetidas aos procedimentos de preparação metalo-
gráfica de lixamento e polimento. Foram usadas lixas d´água, 
com refrigeração abundante para evitar o aquecimento dos 
corpos de prova e induzir as transformações de fase. Foram 
empregadas lixas com granulações sucessivamente menores: 
220, 400, 600 e 800 na politriz modelo Aropol VV (Arotec, 
São Paulo, Brasil) [11]. O lixamento das ligas de NiTi é crí-
tico devido a possibilidade de induzir transformações de fase 
austenita-martensita com a compressão da amostra. O obje-
tivo foi remover as imperfeições criadas durante o corte e obter 
uma superfície espelhada [12]. 

Após o lixamento, procedeu-se ao polimento mecânico utili-
zando solução de alumina com granulações de 1 e 0,05 μm. Após 
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este procedimento, realizou-se um polimento eletrolítico em so-
lução de 20% de ácido sulfúrico (H2SO4) e 80% de metanol. Após 
várias tentativas de polimento, os corpos de prova provenientes 
da barra 1 foram submetidos a uma tensão de 20 V durante 8 
segundos, enquanto os da barra 2 aplicou-se 25V durante 15 se-
gundos [13]. 

Os sucessivos polimentos mecânicos têm por objetivo ame-
nizar progressivamente a camada de defeitos gerada pelo proce-
dimento anterior. Dessa forma, o polimento eletrolítico retira as 
irregularidades deixadas pelo polimento mecânico. Tal preparo 
visa à obtenção de uma superfície plana e regular, que reflita a luz 
de maneira uniforme na análise com o microscópio óptico.

Para revelar a microestrutura da liga, as amostras foram imer-
sas em solução de gricerol, ácido fluorídrico, ácido acético e áci-
do nítrico, na proporção de 25:8:9:10, durante 5 minutos [14].

2.2 Fotomicrografia

Após o preparo metalográfico, procedeu-se à observação e 
registro das microestruturas das amostras no microscópio eletrô-
nico de varredura modelo JSM-5800LV (JEOL, Kanto, Japão) e 
no microscópio óptico modelo Union (Labtek, Lácio, Itália). 

2.3 Teste de Dureza 

Amostras polidas sem ataque químico foram usadas para 
determinar a microdureza Vickers. Nesta fase foi utilizado o 
microdurômetro modelo HMV-G (Shimadzu, Kanto, Japão), 
carga de 0,2 kgf [14]. Foram realizadas medidas em 5 pontos 
de 2 amostras de cada barra.

3. Resultados e Discussões 
Mostra-se nas Fig. 1 a 3 as morfologias das amostras 

analisadas. Na amostra da barra 1 foi possível observar os 
contornos de grãos, indicados com as setas (Fig.1a). Nas 
amostras pode-se observar a morfologia característica da 
fase austenítica [15].

A principal diferença morfológica observada nas micro-
grafias da barra 2 é a presença das fases austenítica e marten-
sítica (Fig. 1b). Esta fase apresenta estrutura distorcida em 
forma de agulhas [16]. Esta morfologia pode ser associada 
ao tratamento térmico da barra 2, a qual foi tratada acima da 
temperatura de transição da austenítica (30oC).

Mostra-se na Fig. 2 a morfologia da superfície de uma das 
amostras observada no microscópio eletrônico de varredura. 
Pode-se observar a presença da austenita e da martensita.

Fig. 1: a) Amostra 1: Contornos de grão da austenita definidos. (b) 
Amostra 2: Morfologia com a presença de austenita e martensita. 

Pode-se observar na Fig. 2 a presença de pontos pretos. 
Tais pontos são inclusões oriundas do processamento da liga 
durante a fase de fundição e solidificação em cadinho de gra-
fite [17].

Fig. 2: Inclusões indicadas pelas setas

Mostra-se na Tabela 1 os valores de microdureza das 
amostras. A amostra da barra 1 apresentou microdureza Vi-
ckers maior do que a da barra 2. Este resultado pode ser asso-
ciado à diferença entre as morfologias e estruturas cristalinas 
das amostras. As fases austeníticas e martensíticas das ligas 
de NiTi apresentam características opostas em relação aos 
aços. Nos aços a martensite tem maior dureza que a austeni-
ta. Nas ligas de níquel-titânio, a dureza da austenita é maior 
do que a da martensita [18]. Como há presença de fase mar-
tensítica na amostra 2, a dureza foi menor, corroborando os 
resultados apresentados na literatura [14].

Tabela 1: Microdureza Vickers das amostras.
Amostra Dureza

1 266,4 ± 3,36

2 250,4 ± 3,99

4. Conclusão
Com base nos resultados experimentais do presente tra-

balho, pode-se concluir que:
1) As morfologias das amostras foram influenciadas pelo 

tratamento térmico.
2) As ligas apresentaram imperfeições na forma de inclu-

sões oriundas do processamento da liga.
3) As ligas apresentaram diferenças na dureza, confir-

mando que a martensita diminui a dureza da liga NiTi.
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