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RESUMO 

 

As ligas de Níquel e Titânio, Nitinol, possuem características de memória de forma e 

superlasticidade. Se destacando por suas propriedades de biocompatibilidade, 

biofuncionalidade devido às transformações de fase austenita-martensita, sendo estas 

responsáveis pelas propriedades das ligas com memória de forma. Diante disso as ligas 

Nitinol favorecem uma vasta aplicação, dentre elas a pesquisa aliado a aplicações na 

engenharia. Nessa conjuntura, o estudo do desgaste, características microestruturais e 

microdureza são relevantes quando se é considerada a fabricação e, por conseguinte para qual 

aplicação será dada a Liga. Todavia, existem poucas informações quanto ao estudo do 

comportamento tribológico de LMF Ni-Ti. Por conseguinte, este trabalho tem como objetivo 

caracterizar o coeficiente de atrito com a variação da temperatura, a microestrutura e a 

microdureza de uma liga memória de forma Ni-Ti através de duas etapas: na primeira com 

aplicação do ensaio de metalografia (corte, embutimento, lixamento, polimento, ataque, 

microscopia), ensaio de microdureza Vickers (microdurômetro) e a segunda etapa com os 

ensaios de tribológicos (tribômetro). Com base nos resultados obtidos pode-se ser feita uma 

análise qualitativa dos dados obtidos da amostra LMF Ni-Ti. Pode-se constatar que nos 

resultados de microscopia óptica apresentou a lamelas características da martensita, os valores 

de microdureza foram convergentes, já os resultados do coeficiente de atrito apresentaram 

variação com o aumento da temperatura, de forma geral o coeficiente de atrito permaneceu 

entre o intervalo de 1,4 a 2,0 e com uma redução próximo a 0 na temperatura de ensaio 60 ºC. 

 

Palavras – Chave: Ligas com Memória de Forma. Ligas de Ni-Ti. Tribologia. Microdureza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

  

ABSTRACT 

 

Nickel and Titanium alloys, Nitinol, have shape memory characteristics and superlasticity. If 

its properties of biocompatibility, biofunctionality due to austenitative-martensite phase 

transformations, these properties are supported by the properties of the shape memory. 

Therefore, the Nitinol alloys favor a last application, among them the research allied to 

applications in engineering. At this juncture, the study of wear, microstructural characteristics 

and microhardness are important when it is a built tool and, therefore, for a good application. 

However, there are several sources for the study of the tribological behavior of LMF Ni-Ti. 

Therefore, this work aims to characterize the friction coefficient with a temperature variation, 

a microstructure and a microhardness of a Ni-Ti memory alloy by means of a first application 

with a metallography test (cutting, inlaying, sanding , polishing, etching, microscopy), 

Vickers microhardness test (microdurometer) and the second stage with tribology (tribometer) 

tests. Based on the results obtained, a qualitative analysis of the LMF Ni-Ti sample data can 

be made. It can be verified that the results of optical microscopy showed the characteristics of 

a martensite, the values of microhardness were convergent, since the results of the coefficient 

of friction were altered with the increase of the temperature, in general the coefficient of 

friction remained between the range from 1.4 to 2.0 and close to a test at 60 ºC. 

 

Key words: Alloys shape memory. Ni-Ti alloys. Tribology. Microhardness. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 As Ligas com Memória de Forma (LMF) são materiais capazes de recuperar uma 

forma geométrica previamente estabelecida através do aquecimento apresentando o efeito de 

superelasticidade (CASTILHO, 2008). A liga Nitinol possui várias características que faz dela 

um material interessante para vários campos de aplicações, desde aplicações estruturais, 

aplicações como atuadores eletrônicos ou mecânicos, biomateriais, dentre outros campos 

(GODOI, 2015). Grande parte dos trabalhos têm sido direcionados aos estudos das LMF 

como matérias-primas, fabricação e caracterização, poucos são os estudos relativos aos 

desgastes sendo esse parâmetro muito importante para aplicações desse material na produção 

de componentes mecânicos. 

 O atrito é definido como a resistência ao movimento relativo entre corpos em 

contato e é quantificado através do coeficiente de atrito. O sistema de forças presentes 

consiste numa componente normal (carga aplicada) e uma força tangencial, designada por 

força de atrito (ABREU, 2000). Existem dois tipos principais de atrito que são comumente 

encontrados: atrito seco e atrito fluido. O atrito a seco descreve o componente tangencial da 

força de contato que existe quando duas superfícies secas se movem ou tendem a se mover em 

relação uma à outra, enquanto que o atrito por fluido descreve o componente tangencial da 

força de contato que existe entre camadas adjacentes em um fluido que se move a velocidades 

diferentes umas das outras como em um líquido ou gás entre as superfícies de apoio 

(BHUSHAN, 2013). O desgaste pode ser definido como a deteriorização da superfície que 

ocorre no nível topográfico e microestrutural, ou ambos, com perda ou ganho de material em 

uma camada da superfície, ou apenas quando ocorre deformação plástica e consequentemente, 

mudança de forma (PEREIRA, 2010). De acordo com Norton, (2013), o desgaste pode ser 

brevemente classificado: abrasivo, corrosão, adesivo, fadiga superficial.  

 Segundo o Norton (2013), a maior parte das superfícies sólidas que são submetidas a 

desgaste em máquinas é usinada ou retificada, ainda que algumas mantenham suas superfícies 

finais dos processos de fundição ou forjamento. Em qualquer um desses casos, a superfície 

terá algum grau de rugosidade que é compatível com seu processo de acabamento. Seu grau 

de rugosidade terá influência tanto no tipo como na intensidade de desgaste a que a peça 

estará sujeita.  

 De acordo com Bhushan (2013), na maioria dos casos, o desgaste ocorre através de 

interações superficiais rugosas. Durante o movimento relativo, primeiro o material na 
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superfície de contato pode ser deslocado para que as propriedades do corpo sólido, pelo 

menos na superfície ou perto da superfície, sejam alteradas, mas pouco ou nenhum material é 

realmente perdido. Mais tarde, o material pode ser removido de uma superfície e pode resultar 

na transferência para a superfície de acoplamento ou pode soltar-se como uma partícula de 

desgaste. 

   Para análises com fins tribológicos, normalmente utiliza-se equipamentos conhecidos 

como tribômetros, que segundo Gonçalves (2007), é um equipamento versátil para medição de 

propriedades de atrito e desgaste de combinações de materiais e lubrificantes sob condições 

específicas de carga, velocidade, temperatura e atmosfera. A caracterização tribológica 

envolve estudos sobre as reais condições de uso do material assim como os estudos sobre o 

coeficiente de atrito, taxa de desgaste e durabilidade do filme. 

 Assim sendo, o presente trabalho tem por objetivo avaliar o comportamento 

tribológico de uma LMF Ni-Ti Martensita em condições a seco, variando o parâmetro de 

temperatura. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Esse trabalho tem por objetivo avaliar o comportamento tribológico de uma LMF Ni-

Ti Martensita em condições a seco, variando o parâmetro de temperatura e caracterizar sua 

microestrutura. 

 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Caracterizar a Liga Termicamente; 

 Verificar a microestrutura; 

 Avaliar microdureza; 

 Analisar Coeficiente de Atrito em função da temperatura. 
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3 REVISÃO BIBLIOIGRÁFICA 

 

No universo das ligas metálicas, têm-se as ligas Níquel-Titânio conhecida 

comercialmente como Nitinol propriedades funcionais expressivas proporcionando inúmeras 

aplicações Godoi (2015). O estudo do atrito nessas ligas ainda não foi totalmente explorado, e 

poucos são os estudos referentes à resistência ao desgaste dessas LMF. Assim, é de extrema 

importância entender as interações químicas e físicas que ocorrem quando um material é 

friccionado ou atritado a outro (CASTRO, 2014). Logo o presente capítulo busca fundamentar 

este trabalho. 

 

3.1 LIGAS COM MEMÓRIA DE FORMA 

 

Apesar de existir uma variedade de ligas que apresentam o efeito memória de forma, 

somente aquelas que têm a capacidade de recuperar uma quantidade substancial de 

deformação, ou gerar força significativa de restituição sobre mudança de forma, possuem 

interesses comerciais, dentre estas as ligas a base de NiTi e as ligas de Cu dos sistemas Cu-

Zn-Al e Cu-Al-Ni (CASTRO, 2014). As transições de fase propiciam características 

interessantes na liga Nitinol, como a mudança de fase no estado sólido que origina o efeito de 

memória de forma. Esse termo se refere à habilidade de alguns materiais em retornarem à sua 

forma original quando aquecidos acima de uma temperatura crítica, depois de submetidos a 

uma deformação (GODOI, 2015). As Ligas com efeito de Memória de Forma (LMF) são 

metais funcionais que podem recuperar grandes deformações, superiores a 5%, quando 

submetidos a carregamento mecânico e/ou aquecidos (SIMÕES et al., 2015). 

                      

3.1.1 Características 

  

As LMF podem ser classificadas de acordo com os seguintes aspectos: elementos 

primários da liga, modo de atuação (magnético, térmico), temperatura de operação, ou 

comportamento termomecânico (LAGOUDAS, 2008). Estas ligas metálicas especiais são, em 

sua maioria, com relação aos elementos primários da liga classificadas em duas famílias: ligas 

à base de cobre (Cu-Zn- Al, Cu-Al-Ni, Cu-Al-Mn) e ligas à base de Ni-Ti (Ni-Ti, Ni-Ti-Cu, 

Ni-Ti-Nb), mas apenas as ligas Ni-Ti se destacam por suas propriedades, sendo as mais 

utilizadas comercialmente (SIMÕES, 2016).  
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Esse fenômeno (alta deformação elástica) está associado a uma transformação 

martensítica, que tem a característica de ser termoelástica e reversível, diferentemente da 

transformação martensítica convencional que ocorre nos aços (LAGOUDAS, 2008).  

As fases mais comuns presentes nas LMF são Austenita (A) e Martensita (M). No geral, 

quatro temperaturas características de transformação são definidas Ms (Martesite strart) e Mf 

(martensita finish), respectivamente temperaturas de início e fim da formação da Martensita. 

Por outro lado, As (austenite start) e Af (austenite finish), correspondem às temperaturas de 

inicio e fim de formação da fase austenita respectivamente (CASTILHO, 2008). 

Quando a LMF está abaixo de Mf ela pode ser facilmente deformada (etapa A,B e C). 

Entretanto, quando o material é aquecido acima de Af, ocorre uma mudança na estrutura da 

liga que faz a retornar à sua forma original (etapa D) e, ao ser resfriada, completa o ciclo, 

retornando à condição inicial, a base do efeito memória de forma é a transformação de fase 

martensítica, que explica a recuperação de forma das LMF (CASTILHO, 2008), Figura 1. 

 

                                            Figura 1 - Efeito memória de forma. 

 

Fonte: (CASTILHO, 2008). 

 

Essas temperaturas de transformação são obtidas principalmente por dois procedimentos 

de caracterização térmica: a calorimetria exploratória diferencial (DSC), e a variação de 

resistência elétrica em função da temperatura Simões (2016). 

A técnica DSC é utilizada para caracterização de vários tipos materiais. No caso das LMF, 

é possível determinar principalmente as temperaturas de transformação de fase, as quais 

definem o início e o fim de formação das fases nesses metais.  

Um efeito importante relacionado ao comportamento das LMF é a estabilização do 

comportamento mecânico das LMF por meio da saturação de deformações plásticas no 
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material a partir da repetição de ciclos mecânicos no material (σ - ԑ). Outra propriedade 

importante que está diretamente associada ao fenômeno de mudança de fase que ocorre nas 

LMF é o aumento da resistência mecânica da LMF com o aumento da temperatura de trabalho 

(SIMÕES, 2016). 

 

3.1.2 Aplicações 

  

As LMF oferecem, devido à capacidade de reagir a estímulos externos como tensão 

mecânica e temperatura, um amplo campo de aplicação, tais como: indústria aeroespacial, 

robótica, aplicações biomédicas e outras, de acordo com Castilho (2008). 

Entre muitos materiais disponíveis comercialmente, incluindo metais, ligas e cerâmicas, 

raros são os que podem ser utilizados como próteses ou biomateriais na medicina e 

odontologia, Figura 2. A razão para isto é que, para estes tipos de aplicações, os materiais 

precisam satisfazer dois importantes critérios: biofuncionabilidade e biocompatibilidade. 

Biofuncionabilidade refere-se à capacidade dos materiais realizarem as funções desejadas por 

um determinado período no corpo enquanto biocompatibilidade refere-se à capacidade dos 

materiais não serem tóxicos durante o período em que se encontrem implantados no corpo 

(DIAS, 2005). 

As propriedades mecânicas associadas à biocompatibilidade das LMF de Ni-Ti motivaram 

o desenvolvimento de diversas aplicações na área médica devido às características de baixo 

módulo de elasticidade (aproximadamente ¼ dos aços inoxidáveis), dureza, capacidade de 

suportar cargas constantes independentemente da flexibilidade, recuperação de forma, alto 

nível de resistência à corrosão e um alto valor agregado (SIMÕES, 2016). 

Nas aplicações na medicina, por exemplo em recuperação de fratura óssea, a liga tem uma 

temperatura de transformação de fase que promove o fenômeno de memória de forma 

próxima da temperatura do corpo. Reforço para artérias e veias para vasos sanguíneos 

obstruídos, um tubo de liga é esmagado e inseridos nas veias obstruídas, Figura 3. Fios 

dentais usados para cintas e fios arcada dentária. Tubos, fios e fitas em muitas aplicações que 

lidam com um líquido aquecido que flui através de tubos, ou arame e aplicações de fita em 

que é crucial que as ligas mantenham a sua forma no meio de um ambiente aquecido 

(ROCHA et al., 2013). 

A indústria de petróleo e gás mostrou-se disposta a investir em componentes 

miniaturizados de LMF para geração de pré-carga em uniões aparafusadas nas linhas de 
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transportes e extração de fluido para reduzir os impactos ambientais proporcionados por 

vazamentos provocados por este tipo de união, segundo Simões (2016). 

As propostas de emprego das LMF para o controle ativo de vibrações exploram o efeito 

memória de forma. Nestes casos, busca-se desenvolver sistemas de controle de vibração 

baseados na capacidade das LMF de recuperar uma forma previamente definida quando 

ativadas termicamente (CASTILHO, 2008). 

 

          Figura 2 - Lima endodônica de NiTi acionada a motor. 

                                   

Fonte: (DIAS,2005). 

 

Figura 3 – Stents cardiovascular. 

 

Fonte: (GODOI, 2015). 
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O dispositivo Chevron, Figura 4, é utilizado em aeronaves sendo um substrato duro de 

fibra de carbono, com fios LMF de 60Ni-40Ti (% em peso) fixados no compósito, que se 

comportam com um viés de mola Simões (2016). Esse dispositivo faz variar a geometria 

(através das baixíssimas temperaturas atingidas em grandes altitudes) de uma parte da 

estrutura externa da turbina para melhorar seu desempenho durante o voo reduzindo o arrasto 

aerodinâmico e os ruídos durante os procedimentos de pousos e decolagens, além de 

proporcionar um melhoramento da mistura do ar/combustível reduzindo o consumo 

(LAGOUDAS, 2008). 

Figura 4 - Dispositivo Chevron aplicado na estrutura externa de uma turbina com seus principais componentes. 

 

 

Fonte: (SIMÕES, 2016). 

 

3.1.3 Liga com Memória de Forma de Níquel – Titânio (Ni-Ti) 

 

Os primeiros relatos existentes sobre a liga Nitinol datam do fim dos anos 50, mais 

precisamente em 1959, quando William Buehler anunciou a sua descoberta, visando encontrar 

outras ligas com características de memória de forma. Três anos após o anúncio da descoberta 

das propriedades de memória de forma na liga Nitinol, Buehler, juntamente com Frederick 

Wang, revelaram o potencial de aplicações dessas ligas, abrindo um espaço para sua 

comercialização graças a novas técnicas de processamento, propriedades mecânicas 

superiores e menor custo em relação às ligas existentes no mercado (GODOI, 2015). 

As ligas NiTi tiveram a primeira aplicação em grande escala documentada no ano de 

1971, em um acoplamento para unir uma tubulação hidráulica de titânio em uma aeronave 

Grumman F-14 Dias (2005). As aplicações em larga escala começaram na década de 70 em 
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acoplamentos hidráulicos de aviões F14, navios e submarinos e posteriormente em antenas de 

satélites e fios ortodônticos Godoi (2015). 

Essas ligas são comercialmente conhecidas como nitinol devido a sua composição e ao 

local em que foram descobertas (do inglês, Naval Ordance Laboratory - NOL). As 

propriedades das LMF são muito sensíveis à variação de sua composição química, por 

exemplo, um desvio de cerca de 0,1% (% atômico) pode alterar as temperaturas de 

transformação em cerca de 10 ºC (OTSUKA, 1998). 

 

3.1.4 Fabricação da Liga Ni-Ti 

 

Existem diferentes alternativas para processamento de LMF, sabe-se que o 

processamento dessas ligas são extremamente complexas devido ao alto controle de 

composição química que os processos devem entregar. Tais processos de fundição de ligas 

como a fusão em forno de indução ao ar ambiente (Air Induction Melting - AIM), fusão por 

indução sob vácuo (Vacum Induction Melting – VIM), fusão a arco com eletrodo consumível 

e não consumível sob vácuo (Vacuum consumable and non-consumable Arc Melting - VAM) 

são os mais comuns. Recentemente, a fusão por feixe de elétrons (Electron Beam Melting - 

EBM), metalurgia do pó (Powder Metallurgy - PM), solidificação rápida (principalmente 

Melt-Spinning) e moagem de alta energia (Mechanical Alloying - MA) surgiram como 

alternativas mais ainda para produção em pequena escala (SIMÕES et al., 2015). 

Dentre as LMF, a liga NiTi têm sua obtenção extremamente complexo, devido o 

difícil controle da composição química, é a sua reatividade extrema com o oxigênio. Para 

evitar a contaminação atmosférica e visando assegurar elevada pureza do material, o processo 

de fusão de ligas de NiTi é realizada sob vácuo ou atmosfera inerte (SIMÕES et al., 2015). 

Segundo (DIAS, 2005), o processo de fabricação da liga memória de forma segue: 

Fusão/fundição a vácuo; forjamento e laminação a quente; trefilação a frio; conformação; 

tratamento de memória de forma.  Sendo o titânio líquido muito reativo com o oxigênio, a liga 

é fundida em alto vácuo, por indução sob alta freqüência, em cadinhos de grafite. Fusões por 

feixe de elétrons a arco com proteção de argônio e a arco de plasma também podem ser 

empregados. As vantagens do processo de indução a vácuo são uma maior homogeneidade da 

composição química ao longo do lingote e um maior controle desta composição.  Após a 

remoção da camada superficial formada durante a solidificação, o material é forjado e 

laminado a quente, resultando em barras ou placas do tamanho desejado. A liga é facilmente 
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trabalhada em temperaturas acima de 527°C, entretanto são evitadas temperaturas muito altas 

devido a maior oxidação da superfície do material. É considerada como ótima para o trabalho 

a quente, a temperatura de aproximadamente 800°C. Após a conformação final do material, 

este é submetido a tratamentos térmicos para adquirir as propriedades de memória de forma 

desejadas. Os tratamentos térmicos de superelasticidade e memória de forma são muito 

parecidos, pois ambos efeitos aparecem na mesma liga, e diferem apenas quanto às 

temperaturas de transformação. O tratamento de recozimento em médias temperaturas (350 a 

450°C) é o mais utilizado para obtenção do efeito superelástico. 

 Diante dos diversos métodos de fabricação das LMF, a tecnologia Plasma Skull Push-

Pull (PSPP), pode obter LMF NiTi com propriedades funcionais em escala laboratorial. 

Segundo (DE ARAÚJO et al., 2009) PSPP é uma técnica que tem sido utilizada em escala de 

laboratório para a produção de LMF e que foi recentemente adaptada por Simões et al (2016) 

para produção de componentes mecânicos miniaturizados destes materiais. Nesse processo, 

após a realização de vácuo em uma câmara, o metal é envolvido por uma atmosfera protetora 

de argônio que permite originar uma de tocha plasma. Essa tocha sob rotação proporciona a 

fusão do metal sob uma fina camada dele mesmo, que em seguida é vazado automaticamente 

em um molde (metálico ou cerâmico), levando a obter a forma desejada. Os tratamentos 

térmicos para as LMF NiTi são métodos eficientes para manipular as propriedades de 

transformação de fase desses materiais. 

 

3.2 TRIBOLOGIA 

 

 A importância do atrito e resistência ao movimento está indubitavelmente ligada ao 

desenvolvimento da nossa civilização. A tribologia é uma ciência interdisciplinar que envolve 

áreas como a ciência dos materiais, mecânica dos sólidos e superfícies, química e física das 

superfícies e lubrificação. O seu âmbito de estudo inclui a caracterização das superfícies do 

ponto de vista químico e físico, incluindo a topografia, as interações entre superfícies na 

presença de carga aplicada e alterações resultantes do movimento tangencial. Engloba o atrito, 

desgaste e lubrificação (ABREU, 2000). 

A caracterização tribológica envolve estudos sobre as reais condições de uso do 

material assim como os estudos sobre o coeficiente de atrito, taxa de desgaste e durabilidade 

do filme. Diversos ensaios podem ser realizados, tais como, o de riscamento (útil na avaliação 

da adesão e na medição de dureza de filmes finos), de indentação (que permite a determinação 
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do módulo de Young e da dureza) e o de fadiga (para a análise da durabilidade e resistência 

do material). O tribômetro é um equipamento versátil para medição de propriedades de atrito 

e desgaste de combinações de materiais e lubrificantes sob condições específicas de carga, 

velocidade, temperatura e atmosfera (GONÇALVES, 2007). 

Diversos parâmetros podem influenciar no coeficiente de atrito, como as variáveis 

externas (força, velocidade, frequência, regime de lubrificação) específicas de cada 

tribossistema e as relacionadas aos materiais constituintes do par tribológico (propriedades 

mecânicas, microestrutura, afinidade química entre os materiais).  

Estudos referentes à avalicação tribológica dos materiais têm grande relevância nos 

avanços tecnológicos. Pois, através dos resultados destes estudos é possível desenvolver 

produtos com maior durabilidade, melhor acabamento superficial, relação custo-benefício e 

interação entre os tipos de materiais disponíveis no mercado e a sua utilização (CASTRO, 

2014). 

 

3.2.1 Atrito 

 

 O atrito é a resistência ao movimento durante o deslizamento ou rolamento, que é 

experimentada quando um corpo sólido move-se tangencialmente em relação a outro, com o 

qual está em contato. A força resistiva tangencial, que atua numa direção diretamente oposta à 

direção do movimento, é chamada força de atrito. Existem dois tipos principais de atrito que 

são comumente encontradas: atrito seco e atrito fluido (BLAU, 2009). O atrito provoca perda 

de energia e desgaste das superfícies em contato durante o movimento, sabendo que a força de 

atrito (ou coeficiente de atrito) é independente da área aparente de contato entre os corpos em 

contato (BHUSHAN, 2013). 

 A força de atrito estático é o valor da força tangencial necessária para iniciar o 

movimento, enquanto que a força de atrito dinâmico é o valor da força tangencial necessária 

para manter o movimento relativo. A força de atrito estático ou é maior ou igual a força de 

atrito dinâmico (BLAU, 2009). 

 A razão entre a força de atrito e a carga normal é conhecida como coefciente de atrito 

(BLAU, 2009). O coeficiente de atrito (COF) é a relação entre as forças de atrito e normal, 

sendo, portanto uma grandeza adimensional usada para avaliar o contato entre duas 

superfícies, geralmente, tem valores entre 0,1 e 0,9, mas pode atingir valores maiores que 1,00 

quando a força de atrito for maior que a força normal (BALOTIN, 2010).  
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O COF depende da combinação de materiais em contato, da geometria de contato, da 

presença de um elemento interfacial e condições operatórias Abreu (2000). O coeficiente de 

atrito não é uma constante particular para cada tipo de material, e sim uma constante obtida 

através do deslizamento de dois corpos Balotin (2010). O aço, por exemplo, não possui um 

valor de coeficiente de atrito próprio, os valores deste para o aço são obtidos deslizando outro 

material sobre o mesmo. Através desta interação é possível determinar o coeficiente de atrito 

de uma superfície para um determinado tipo de material (CASTRO, 2014). A introdução de 

um lubrificante na interface onde se dá o deslizamento tem vários efeitos benéficos sobre o 

coeficiente de atrito Norton (2013), tais como: redução da temperatura, redução/eliminação do 

atrito, efeito de refrigeração, anti- desgastes entre outros. 

A componente de adesão do atrito resulta da formação e ruptura de fortes ligações na 

interface de contato entre superfícies, para que ocorra deslizamento entre as superfícies, torna-

se necessário aplicar uma força tangencial de modo a quebrar as forças de adesão. A 

resistência da superfície oponente à penetração durante o movimento define a componente de 

sulcagem do atrito. Durante o contato as asperidades são sujeitas as deformações. Dado que a 

deformação plástica é responsável pela componente de deformação do atrito (ABREU, 2000). 

 

3.2.2 Desgaste 

 

Desgaste é a deteriorização da superfície que ocorre no nível topográfico e 

microestrutural, ou ambos, com perda ou ganho de material em uma camada da superfície, ou 

apenas quando ocorre deformação plástica e consequentemente, mudança de forma 

(PEREIRA, 2010). Zum Gahr (1987) define o desgaste por riscamento ou ranhuramento como 

o desgaste devido à penetração de partículas duras ou asperezas da superfície de um contra 

corpo duro em superfícies mais moles de um sólido em contatos de deslizamento, existem 

quatro tipos básicos de desgaste que ocorrem com maior frequência (CASTRO, 2014). 

O desgaste pode ocorrer por mecanismos de adesão, oxidação, fadiga, abrasão, como 

ilustrados na Figura 5. Apesar de poder ser composto pelos quatro mecanismos ou pela 

interação entre eles, frequentemente, os danos superficiais pelo contato por abrasão são 

chamados apenas de desgaste abrasivo, já que a abrasão é o mecanismo mais importante para 

o desgaste (ZUM GAHR, 1987). 
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Figura 5 - Modos de desgastes 

 

 

Fonte: (GONÇALVES, 2007). 

 

 

3.2.2.1 DESGASTE POR ADESÃO 

 

A adesão acontece quando superfícies (limpas) são pressionadas uma contra a outra 

por uma carga, algumas das asperezas em contato tenderão a aderir umas às outras devido às 

forças de atração entre os átomos superficiais dos dois materiais. Alguns fatores que afetam a 

adesão são a compatibilidade entre dois metais, contaminantes, acabamento superficial, 

soldagem a frio (NORTON, 2013), Figura 5 (a). 

 

3.2.2.2 DESGASTE CORROSIVO  

 

O desgaste corrosivo é a transformação de um material pela sua interação química ou 

eletroquímica num meio de exposição que  resulta na formação de produtos de corrosão e na 

liberação de energia (CASTRO, 2014). O efeito combinado do desgaste e corrosão pode 

resultar numa perda total de massa muito maior que os efeitos aditivos de cada processo, 

analisados separadamente (PEREIRA, 2010). O desgaste por corrosão leva a um rompimento, 

no meio corrosivo, da camada da superfície, devido ao contato deslizante ou por rolamento 

entre dois corpos (NORTON, 2013), Figura 5 (d). 
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3.2.2.3 DESGASTE DE FADIGA DE SUPERFÍCIE 

 

O desgaste devido à fadiga na superfície pode ser caracterizado pela formação de 

trinca e descamação causada pelo repetitivo e alternado carregamento de superfícies sólidas. 

O contato rolante e deslizante dos sólidos ou líquidos pode resultar em fadiga cíclica na 

superfície (PEREIRA, 2010). 

Tensão de cisalhamento associada a essas tensões de compressão no contato provoca o 

surgimento de trincas após muitos ciclos de tensão. O crescimento das trincas pode resultar 

em falha por crateração (pitting) – falha e remoção de pequenas porções de material da 

superfície, Figura 6. Quando o processo de crateração se inicia, o acabamento da superfície é 

comprometido e rapidamente se transforma em falha por lascamento (spalling) – perda de 

porções maiores de material da superfície (NORTON, 2013), Figura 5 (c). 

 

Figura 6 - Exemplos de falhas superficiais por fadiga. 

 

Fonte: (NORTON, 2013). 

 

3.2.2.4 DESGASTE ABRASIVO  

 

 A abrasão, Figura 5 (b), ocorre quando asperidades de uma superfície dura ou 

partículas duras deslizam sobre uma superfície mais suave e danificam a interface por 

deformação plástica (BHUSHAN, 2013). Não ocorre só pela ação de partículas duras entre 

duas superfícies que estão em movimento relativo, mas também pode ocorrer pela ação de 

partículas duras engastadas em uma ou nas duas superfícies em contato (ZUM GAHR, 1987). 

Segundo Hutchings, (1992) o desgaste abrasivo quanto a forma de atuação da 

partícula, é normalmente classificado em dois e três corpos, dependendo se o abrasivo é fixo 
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ou livre entre duas superfícies, respectivamente. Os mecanismos causadores do desgaste 

abrasivo classificam-se em deformação plástica e fratura frágil. Na fratura frágil, o 

trincamento ocorre em contatos repetidos quando as partículas duras concentram tensões 

maiores que o limite de resistência nas superfícies dos materiais, normalmente, frágeis. Por 

consequência, os fragmentos de desgastes são destacados devido à formação e propagação de 

trincas. 

Já os mecanismos por deformação plástica, de acordo com Hutchings (1992) podem 

ser classificados: microcorte (remoção de material na forma de cavaco), sulcamento (não 

acontece à remoção de material da superfície, o material escoa abaixo da partícula e forma 

cristas laterais) e um intermediário que existe a formação de proa e ocorre a remoção de 

material, Figura 7.  

 

 

Figura 7 - Desgaste abrasivo: a) Microcorte, b) Formação de proa, c) Sulcamento. 

 

Fonte: (HUTCHINGS, 1992). 
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3.3 ESTADO DA ARTE EM ESTUDOS TRIBOLÓGICOS PARA LIGA MEMÓRIA DE 

FORMA NiTi 

 

Castro (2014) avaliou o efeito do tratamento de envelhecimento realizado em 

temperaturas de 350 a 600°C nos resultados de desgaste microabrasivo de uma liga de NiTi 

pseudoelástica, utilizando uma máquina de ensaio microabrasivo por esfera livre para a 

identificação do coeficiente de atrito comparando a uma Liga Memória de Forma NiTi. A liga 

memória de forma apresentou como resultados os valores de coeficiente de desgaste inferiores 

para todas as temperaturas de tratamento quando comparado com o a liga pseudoelástica, 

reduzindo em até 30% o coeficiente de desgaste. A liga de NiTi com memória de forma teve 

resultados de dureza 17% menor do que a liga de NiTi Pseudoelástica. Porém, a liga com 

memória de forma obteve resultados coeficiente de desgaste microabrasivo 14% menor 

quando comparado com a liga de NiTi pseudoelástica. 

 Grummon et al. (2006) tiveram como objetivo avaliar os efeitos sinergéticos da 

combinação de revestimentos duros com ligas de memória de forma como superfícies 

tribológicas. Especificamente, a resistência ao desgaste e a capacidade de recuperação de 

forma de ligas de NiTi revestidas e não revestidas com CrN usando a configuração esfera-

disco e indentação. Verificou-se que o revestimento rígido CrN pode melhorar 

significativamente a resistência ao desgaste da liga de memória de forma NiTi, mantendo sua 

capacidade de recuperação de forma. Com isso apresentaram que revestimentos duros em 

ligas de memória de forma podem ser usados como superfícies auto-curativas resistentes ao 

desgaste para aplicações tribológicas. 

  Liu et. al. (2013) trabalharam a fim de determinar o comportamento de desgaste da 

liga de memória de forma NiTi sob ensaios de deslizamento esfera-disco. Estes ensaios foram 

realizados em liga de memória de forma martensítica NiTi contra uma esfera de contador de 

alumina. O processo de degradação da superfície da memória martensítica de NiTi foi 

investigado sob diferentes cargas e com um número variável de ciclos de deslizamento. As 

características de desgaste da superfície e os valores correspondentes do coeficiente de atrito 

mostraram que o processo de degração da superfície de NiTi ocorreu em três etapass de 

degradação, desgaste quase zero, etapa de transição e desgaste abrasivo. 

 Grummon et al. (2005) retrataram uma fundamemtação sobre novas aplicações 

tribológicas de ligas memória de forma e ligas com efeitos superelásticos. Utilizaram ligas de 

Ni-Ti de memória de forma como superfícies auto-curativas e Ni-Ti superelástica como uma 
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camada entre uma revestimento duro e um substrato macio para melhorar a adesão interfacial, 

diminuir o coeficiente de atrito e melhorar a resistência ao desgaste. Concluiram que, é 

possível melhorar a adesão interfacial, diminuir o coeficiente de atrito e melhorar a resistência 

ao desgaste quando utilizada as ligas citadas. A redução do coeficiente de atrito e a resistência 

ao desgaste melhorada são jsutificadas usando o conceito de recuperação elástica, que 

desempenha um papel importante na determinação do coeficiente de atrito. 

 Silva et al, (2010) analisaram dois aços inoxidáveis, com efeito memória de forma e 

composição química, Fe-10,3Mn-5,3Si-9,9Cr-4,9Ni-0,006C e Fe-14,2Mn-5,3Si-8,8Cr-4,6Ni-

0,008C submetidos à austenitização nas temperaturas de 900º e 1.050ºC, seguidos de 

resfriamento forçado em água na temperatura ambiente. No comportamento de desgaste por 

deslizamento o ensaio tribológico foi do tipo pino-lixa. As superfícies foram observadas em 

microscópio ótico e estereomicroscópio, assim como o perfil de rugosidade foi analisado 

também através de microscópio ótico acoplado a um analisador de imagens. A taxa de 

desgaste foi avaliada após consecutivos ciclos de ensaio com relação da taxa de desgaste com 

o tempo. A liga com menor quantidade de manganês e maior de cromo apresentou uma 

resistência ao desgaste consideravelmente superior, aproximadamente 18%. Logo, a 

composição química exerce influência muito mais significativa no mecanismo de desgaste do 

que a temperatura de austenitização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 
       

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Nesta seção serão apresentados os materias bem como a metodologia utilizada para o 

desenvolvimento desse trabalho que foram realizadas em parcerias Institucionais entre a 

UFERSA, USP e ITA. 

 

4.1 PREPARAÇÃO DA LIGA MEMÓRIA DE FORMA NiTi 

 

O material utilizado nesse trabalho foi um tarugo LMF NiTi  com dimensões de 

aproximadamente 7,5 cm de comprimento e diâmetro de 10 mm, Figura 8, fornecido pelo 

Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA. O tarugo foi seccionado em  forma de disco  com 

5,4 mm de altura em máquina de eletroerosão a fio no Laboratório Multidisciplinar de 

Materiais e Estruras Ativas  (LaMMEA) da Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG), como pode ser observado na Figura 8 a) e 8 b). A LMF NiTi foi obtida por trefilação 

a frio  tendo uma composição química nominal de 55.1Ni-44.9 Ti em % atômico.  

 

Figura 8 – (a) Haste  Ni-Ti com dimensões de aproximadamente 7,5 cm e (b) diâmetro de 10mm para as 

amostras. 

 

Fonte: Autoria própria (2018). 
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4.2 CARACTERIZAÇÃO DA LIGA 

 

4.2.1 Caracterização térmica 

 

Os procedimentos do Calorímetro Diferencial por Varredura (DSC) foram realizados 

utilizando um calorímetro modelo Q20 do fabricante TA Instruments do ITA, onde foi 

possível determinar as temperaturas de transformação característica da LMF NiTi estudada. 

Nesta técnica se mede a diferença de energia fornecida à substância e a um material de 

referência, termicamente inerte, em função da temperatura enquanto a substância e o material 

de referência são submetidos a uma programação controlada de temperatura. Os ensaios 

ocorreram na faixa de temperatura de 120 °C a 0 °C, com uma taxa de aquecimento e de 

resfriamento de 10 °C/min, seguindo as normas ASTM F2004/(2005) e específicas para LMF 

Ni-Ti seguindos os procedimentos ainda descritos por Simões (2016).  

 

4.2.2 METALOGRAFIA 

 

As amostras seccionadas foram embutidas, lixadas e polidas segundo procedimento 

metalográfico apresentado por etapas na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Etapas da  Metalografia 

METALOGRAFIA 

ETAPAS PREPARAÇÃO EXECUÇÃO FINAL 

1 CORTE 
Cortadora 

Metalográfica   

2 EMBUTIMENTO 
Embutimento a 

frio 
Resina Acrílica 

 

3 LIXAMENTO Politriz Lixas: 220, 320, 400, 600, 1200 
 

4 POLIMENTO Politriz Alumina 1 mícron 
 

5 ATAQUE 
Solução: HF, 

HNO3, Água 
Esfregação  

Micróscopia 

óptica 

Fonte: Autoria Prórpia (2018). 
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Foram utilizadas quatro amostras, que cortadas no tamanho desejado, por meio de uma 

cortadora metalográfica, em segiuda foram embutidas a frio utilizando resina acrílica. 

Depois de embutidas, as amostras foram levadas a uma politriz, Teclago, 

metalografica de velocidade variável, Figura 9, para serem lixadas com cinco lixas d’água, 

sequencialmente, de granulometrias de 220, 320, 400, 600, e 1200.  Para o polimento, 

também na lixadeira / politriz, foi utilizado um pano aveludado e alumina de 1µ, como 

elemento polidor. Após ser polida, as amostras foram submetidas a um ataque químico, de 

acordo com a norma ASTM E407-07 (2016),  por esfregação durante 30 segundos na 

superfície das amostras, com 10 mL HF, 25 mL HNO3 150 mL água.  

 

                                                      Figura 9 - Politriz Teclago 

 

Fonte: Autoria Prórpia (2018). 

 

4.2.3 Microscópia óptica 

 

Após a metalografia, foi observada a microestrutura das amostras utilizando um 

Microscópio Óptico Metalográfico da Olimpus, modelo GX51 com aumento de 500 vezes. As 

imagens das microestruturas foram capturadas utilizando uma câmera SC30 e o software 

Anlysis getIT. Esse procedimento foi realizado no laboratório de metalografia da UFERSA 

em Mossoró.  
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4.2.4 Microdureza 

 

Para o teste de microdureza Vickers, foi utilizado Microdurômetro Insize ISH-TDV 

1000, Figura 10 Sendo realizado 10 indentações aleatórias, conforme Lago et al. (2016); 

Itman Filho et al. (2012), com 15 segundos em cada amostra, com a carga de 200gf.  

 

                                       Figura 10 - Microdurometro utilizado no ensaio. 

 

Fonte: Autoria Própria (2018). 

 

4.3 ENSAIOS TRIBOLÓGICOS 

 

Para o estudo do coeficiente de atrito as amostras foram embutidas em resina acrilia 

em seguida lixadas, manualamente, numa politriz com as lixas 80, 180, 240 e 320. 

 

4.3.1 Análise do Coeficiente de atrito (COF) 

 

Foram realizados ensaios de esfera/disco, esfera de material AISI 51000, 10 mm de 

diâmetro e o disco sendo amostra do estudo - LMF Ni-Ti, em um Tribômetro SRV®4 de 

movimento alternativo (reciprocating) da marca Optimol Instruments Pruftechnik GmbH, na 
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configuração esfera/plano, instalado no Laboratório de Fenômenos de Superfícies (LFS) da 

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), Figura 11.  

Antes de iniciar os ensaios tribológicos, foi feito um procedimento de limpeza do par 

tribológico (esfera – disco) com água e detergente, e em seguida foi posto em banho 

ultrassônico no álcool etílico por 10 minutos e por fim pesou-se a massa da esfera e do disco 

em balança digital. No início de cada ensaio, foi programada uma etapa onde a carga normal é 

fixada em 10 N, com uma frequência de 5Hz e variação da temperatura em ambiente (30 ºC), 

40ºC, 50ºC e 60º C, com duração de 3600s. Após o ensaio, foi realizada a limpeza do par 

tribológico com água e detergente seguido de mais 10 minutos de banho ultrassônico para que 

seja realizada novamente a pesagem da massa após o ensaio.  

 

Figura 11 - Ensaio esfera - disco sendo realizado na amostra LMF Ni-Ti 

 

            Fonte: Laboratório de Fenômenos de Superfície – LFS da USP (2018). 

 

Devido à diferença dos coeficientes de transferência de calor da resina e da amostra, 

foi considerada uma diferença de 18% para configuração da máquina, sendo: para a 

temperatura de 40°C na superfície da amostra foi setado na máquina 47°C, temperatura de 

50°C na superfície da amostra foi setado na máquina 59°C e para a temperatura de 60°C na 

superfície da amostra foi setado na máquina 71°C. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados do trabalho que avaliou propriedades 

mecânicas de microdureza, tribológicas. 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO TÉRMICA 

 

Na Tabela 2, são apresentados os resultados quantitativos da caracterização térmica, 

realizados no ITA. Os valores foram obtidos a partir das curvas DSC, aplicando o método das 

tangentes. Os resultados de DSC comprovam que a amostra apresenta transformação de fase 

numa faixa de temperatura. 

 

                   Tabela 2 - Temperaturas de transformação LMF 55,1 Ni-Ti 

LMF TEMPERATURA (ºC) 

  Mi Mf Ai Af 

Ni-Ti 32,2 55,5 58,6 87,2 

 

Fonte: Adaptação dos resultados do ITA.. 

5.2 MICROSCÓPIA ÓPTICA 

 

As figuras 12 e 13  exibem as morfologias das amostras analisadas, no primeiro 

momento as superfícies da liga polida. Após o ataque químico, pode-se perceber a deposição 

de lamelas, (regiões em destaque) e contornos de grãos como pode ser observado na Figura 

16, ou seja característica da liga memória de forma Ni-Ti (microestrutura martensitica em 

temperaura ambiente).  

 

 

http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-40122014000100009&lng=pt&nrm=iso#fig01
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Figura 12 - Microscópia óptica da liga sem ataque químico com aumento de 500X. 

 

Fonte: Autoria Própria (2018). 

 

Figura 13 - Microscópia óptica da liga após ataque químico com aumento de 500X. 

 

Fonte: Autoria Própria (2018). 

 

75 µm 

|---------------------------------| 
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5.3 MICRODUREZA 

 

As medidas de microdureza foram realizadas com uma amostragem de 10 

indentaçõess e para análise estatística dos dados foi utilizada a média aritmética, desvio 

padrão e gráfico box-plot. Os valores estão apresentados na Tabela 3, com valor máximo de 

274,2 HV e mínimo de 267,9 HV. 

Estes resultados obtidos foram convergentes com alguns trabalhos como: Lago et al. 

(2016) com resultados de 266 HV na amostra 1 e aproximadamente 250 HV na amostra 2, 

ambas com foram realizada em 5 pontos com carga de 200 gf nas amostras de LMF Ni-Ti. E 

segundo Itaman Filho et al. (2012) os resultados foram de 235  5HV, em diferentes regiões 

com mesma carga de 200 gf em uma liga de 56,5 Ni- 43,5 Ti. 

 

Tabela 3 - Microdureza Vickers das amostras 

MICRODUREZA  

Número de 

indentações 

Amostra 1 

(HV) 

Amostra 2 

(HV) 

Amostra 3 

(HV) 

Amostra 4 

(HV) 

1 290,1 262,5 274 273,2 

2 277,1 267,1 263,2 268,3 

3 273,8 273,4 272,9 259,8 

4 249,6 277,3 266,2 272,8 

5 283,3 263,8 290,7 280,7 

6 260,6 295,5 267,8 275,8 

7 249,9 248,5 244,7 288,7 

8 275,7 276,7 280,2 245,1 

9 265,1 272,4 264,8 273,2 

10 274,6 276,4 257,4 269,7 

Mínimo 249,6 248,5 244,7 245,1 

Q1 261,7 264,6 263,6 268,6 

Mediana 274,2 272,9 267,0 273,0 

Q3 276,7 276,6 273,7 275,2 

Máximo 290,1 295,5 290,7 288,7 

Desvio 

Padrão 
13,5 12,3 12,5 11,8 

 

Fonte: Autoria Própria (2018). 
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Pode-se constatar através da tabela que as amostras utilizadas nos ensaios de 

microdureza possuem paridades com os valos encontrados em outros trabalhos já citados. 

Como também pouca dispersão dos resultados em torno do valor médio, identificado pelo 

valor de desvio padrão com o máximo de 13,5. Os valores estatiticos: mínimo, máximo, 

mediana e os quartis que correspondem as observações em ordem crescente, como primeiro 

quartil, Q1, ou seja 25% das observações abaixo e o terceiro quartil, Q3, representa 75% das 

observações abaixo sendo melhor comparados no Gráfico 1, onde pode-se observar a 

diferença de valores e suas representações.  

 

Gráfico 1 - Representação estatiticas dos resultados de Microdureza Vickers. 

 

Fonte: Autoria Própria (2018). 

 

5.4 COEFICIENTE DE ATRITO 

 

Os resultados do coeficiente de atrito, expressos nos gráficos seguintes, foram 

plotados em função do COF x Tempo, sendo o tempo numa variação de 0s a 3600s. Percebe-

se também que o coeficiente, de forma geral, ficou aproximadamente 1,6 nas temperaturas de 

30 ºC, 40 ºC e 50 ºC, no entanto houve uma redução para 0,9 com o aumento da temperatura 

para 60 ºC. 

* Máximo *Mínimo -Mediana 

HV 
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Através do Gráfico 2 percebe-se o valor de início do COF em aproximadamente 2, em 

ambos os ensaios, apresentando uma diferença na curva entre os tempos de 600s a 1800s, 

porém ao final do ensaio, em 3600s, alcançou um valor aproximado de coeficiente de atrito de 

1,4. Expondo um valor médio de 1.7 e desvio padrão de 0.2 no primeiro ensaio e 1.5 e 0.2 de 

média e desvio padrão no segundo ensaio, ou seja, valores próximos das linhas de tendência 

dos resultados, sem discrepância. Normalmente o COF tem valores entre 0,1 e 0,9, mas pode 

ter valores maiores que 1,00 quando a força de atrito for maior que a força normal 

(BALOTIN, 2010). 

 

Gráfico 2 - Resultados do COF em função com tempo na temperatura de 30 ºC, em 5 HZ e carga de 10N. 

 

Fonte: Autoria Própria (2018).  

 

Através do Gráfico 3, percebe-se divergência nos valores do COF, no primeiro ensaio 

os valores permaneceram entre 2,0 a 1,6, enquanto que no segundo ensaio houve uma redução 

no decorrer do tempo chegando a 1,2. No primero ensaio o valor médio do COF foi de 1,8 e 

0,1 de desvio padrão, já no segundo ensaio 1,4 de média e 0,1 de desvio padrão, ou seja, nesta 

temperatura de 40 ºC os ensaios apresentaram comportamentos diferentes com uma diferença 

máxima de 0,6 no coeficiente de atrito, uma diferença significativa do COF para ensaios nas 

mesmas condições de parâmetros.  
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Gráfico 3- Resultados do COF em função com tempo na temperatura de 40 ºC, em 5 HZ e carga de 10N. 

 

Fonte: Autoria Própria (2018). 

 

Através do Gráfico 4, percebe-se uma aproximação dos resultados alcançando um 

valor máximo de aproximadamente 2 e mínimo de 1,6. No primeiro ensaio apresentou um 

valor médio de 1.7 e 0.1 de desvio padrão enquanto que no segundo ensaio 1.8 de média e 0.1 

de desvio padrão, podendo ser considerado similar devido à proximidade nos resultados e 

baixo valor no desvio padrão. 

Gráfico 4 - Resultados do COF em função com tempo na temperatura de 50 ºC, em 5 HZ e carga de 10N. 

 

Fonte: Autoria Própria (2018). 
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No Gráfico 5 fica nítida a redução do COF no decorrer do tempo, em ambos os 

ensaios os resultados foram similares com máxima de aproximadamente 1,2 e mínimo de 0,5 

a partir de 1800s.  Com valores de média de 0,8, 0,9, no primeiro e segundo ensaio 

respectivamente e desvio padrão com 0,1 em ambos ensaios. Acredita-se através deste 

resultado que a força normal (carga) maior que a força tangencial ou força de atrito e/ou 

houve o início da transformação de fase, pois o começo da austenita é em aproximada 58,3 ºC 

como foi visto no tópico 5.1 deste trabalho. 

 

Gráfico 5 – Resultados do COF em função com tempo na temperatura de 60 ºC, em 5 HZ e carga de 10N. 

 

Fonte: Autoria Própria (2018). 

 

5.5 PERDA DE MASSA 

 

Comparando a massa do par tribológico estudado esfera (AISI 51000) – disco 

(amostra Ni-Ti) antes e depois do esnaio tribológico percebe-se que não houve redução de 

perda de massa nas temperaturas ambiente (30 ºC), 40º C, 50 ºC e 60 ºC. Apresentando uma 

diferença de massa de valores percentuais muito baixas, ou seja, que nessas condições de 

operação do tribossistema não se teve uma perda de massa com valores significativos. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho foi possível concluir que: 

Através dos procedimentos metalográficos e microscopia ficou evidente a 

microestrutura  martensitica, característica da liga memória de forma em temperatura 

ambiente, perceptível pelaslamelas (agulhas) e os grãos precipitados conforme apresentado na 

Figrua 15. 

Nos ensaios de microdureza as quatro amostras mostraram os valores médios 

coerentes, aproximadamente 272 HV, com alguns trabalhos referenciados e desvios padrão 

sem alta discrepância. 

Nos ensaios tribológico foi possível mensurar o coeficiente de atrito dessa liga Ni-Ti 

levando em consideração a variação de temperatura. Com isso percebeu um valor médio do 

COF de aproximadamente 1,6, evidenciando a diminuição do coeficiente de atrito com o 

aumento da temperatura para 60 ºC. Todavia pode-se considerar que existiu deteriorização da 

superfície, porém não houve redução significativa das massas da esfera e do disco (amostra). 
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SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Realizar novos ensaios tribológicos com variação da carga, temperatura, frequência 

para com isso identificar o tipo de desgaste e analisar a superfície do material. 
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