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RESUMO 

 

O estudo da ciência dos materiais vem garantindo um importante avanço de tecnologias para o 

ramo da engenharia, dentre essas inovações pode-se citar as ligas passiveis do Efeito Memória 

de Forma (EMF). O EMF consiste na capacidade que certos materiais têm de retornar a forma 

original quando são previamente deformados e subsequentemente submetidos a determinadas 

temperaturas ou tensões. Esses materiais podem ser de diversos sistemas de ligas, como o NiTi, 

CuAl, CuZn e entre outros, sendo o sistema NiTi um dos mais utilizados para fabricação de 

molas que funcionam como componentes atuadores. As ligas com Efeito Memória de Forma 

apresentam poucas informações sobre suas propriedades termomecânicas, sendo apresentadas 

muitas vezes pela comunidade técnico-científica de maneira qualitativas. O objetivo deste 

trabalho consiste na fabricação e caracterização termomecânica de molas utilizando fios de liga 

NiTi com Efeito Memória de Forma (EMF).  As amostras foram caracterizadas por 

Espectrometria de fluorescência de raios-X (EFRX), ensaio térmico de Resistência elétrica x 

temperatura (RET), análise por Calorimetria diferencial de varredura (DSC) e ensaio mecânico 

de tração. Nesses ensaios foram obtidas as temperaturas de transformação de fases de cada 

amostra, no qual foi observado como elas variam conforme a mudança do tratamento térmico 

aplicado e da composição da liga, bem como foi analisado a mudança das propriedades 

mecânicas dos fios ortodônticos de liga NiTi e das molas fabricadas a partir deles com as 

variações dos tratamentos térmicos. 

 

Palavras-chave: Efeito Memória de Forma. Molas. NiTi. Caracterização. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A capacidade que determinados materiais têm de retornar a forma original, quando são 

previamente deformados, com variações na temperatura ou tensão é conhecida como o Efeito 

Memória de Forma (EMF). 

O EMF ocorre devido à transformação da fase martensita em austenita. Uma amostra é 

resfriada até o estado martensítico, com T < Mi, no qual Mi significa a temperatura inicial da 

transformação martensítica e deformada. O efeito das tensões sobre a amostra martensítica dá 

origem a um processo de reorientação das variantes martensíticas. As variantes com direção 

mais favorável ao deslizamento crescerão mais do que as outras e a deformação máxima pode 

atingir valores elevados, antes da deformação plástica. Dentro desse mecanismo, a deformação 

observada é resultante do deslocamento das interfaces martensita/martensita, que permanece 

deformada após o descarregamento. Quando a amostra é aquecida T > Af (sendo Af a 

temperatura final da transformação austenítica), a martensita orientada é totalmente 

transformada em austenita, e a amostra retoma a sua forma original, antes da deformação 

(OTSUKA e WAYMAN, 1998). 

Materiais com este efeito podem ser de diversos sistemas de ligas, como por exemplo, 

ligas do sistema NiTi, CuAl, CuZn e entre outros, sendo o sistema NiTi um dos mais vantajosos, 

devido principalmente as suas boas propriedades mecânicas, tendo como desvantagem o seu 

custo ligeiramente superior. As ligas com EMF podem ser aplicadas nas mais diversas áreas, 

como na medicina, em fios ortodônticos, materiais ortopédicos, filtros e componentes para a 

realização de cirurgias, assim como nas áreas de eletroeletrônica, mecânica e robótica. 

 Quando trabalhada a frio, praticamente todos os processos de deformação podem ser 

aplicados na liga de NiTi. Apresenta uma boa resistência à corrosão e aos efeitos de memória 

de forma, de forma que ela pode ser submetida de várias maneiras até que o limite de fadiga 

interrompa a sua utilização (LIN, 2012). 

 O estudo das molas helicoidais como componentes atuadores vem se tornando 

crescente, devido a elas permitirem a obtenção de atuadores capazes de elevada capacidade de 

elevação de carga e de consideráveis deslocamentos, quando submetidas a variações de 

temperatura, por exemplo. 

 As ligas com EMF apresentam pouca ou nenhuma informação sobre suas propriedades 

termomecânicas, de tal forma que a comunidade técnico-científica só menciona 

qualitativamente tais propriedades. Este trabalho foi realizado com intuito de fabricar e 
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caracterizar termomecanicamente molas utilizando fios de ligas NiTi com efeito memória de 

forma. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

 Fabricar e caracterizar termomecanicamente molas utilizando fios de ligas NiTi com 

efeito memória de forma. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

• Obter os fios de NiTi; 

• Fabricar molas helicoidais com Efeito Memória de Forma a partir de uma liga de NiTi; 

• Realizar tratamentos térmicos nas molas; 

• Caracterizar quimicamente o material utilizado nas molas por Espectrometria de 

fluorescência de raios-X (EFRX); 

• Obter as temperaturas de transformação por Ensaio de Resistividade; 

• Determinar as constantes elásticas das molas. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA 

 

3.1. Transformações Martensíticas 

 

A transformação martensítica é um tipo de mudança de fase de natureza cisalhante que 

ocorre no estado sólido pelos processos de nucleação e crescimento de maneira adifusional, ou 

seja, que não apresenta difusão atômica. Essa transformação distingue-se das maclações, pelo 

motivo de que nesta não há mudança de fase, mas reorientação atômica volumétrica da mesma 

fase, produzindo deformação plástica que é determinada pela aplicação de tensão (REED-HILL 

e ABBASCHIAN, 1982).  

Sua denominação é derivada do nome da microestrutura obtida na transformação, que 

no caso é a martensita. O termo martensita surgiu para designar o resultado da decomposição 

da austenita durante o tratamento de têmpera dos aços comuns. Com a observação posterior de 

que algumas ligas não ferrosas também sofriam este tipo de reação, fez com que o termo se 

estendesse à denominação a qualquer produto de uma transformação adifusional assistida por 

tensão. Em altas temperaturas a fase estável foi denominada de austenita, a fase estável em 

baixas temperaturas de martensita e a alteração na fase foi chamada de transformação 

martensítica (GUIMARÃES et. al., 1981; OTSUKA e WAYMAN, 1998). 

O processo de formação das transformações martensíticas se dá pelo movimento 

cooperativo de átomos provenientes de um cisalhamento de planos específicos da matriz (fase 

austenita). Em outras palavras, a transformação ocorre devido o movimento da interface de 

separação da fase matriz (austenita) da fase produto (martensita). Não há movimento atômico 

por longas extensões nem mesmo mudança na composição química entre a matriz e o produto 

(SILVA JÚNIOR, 2010). A interface é geralmente considerada um plano de átomos não 

distorcido, chamado de plano de hábito, que consiste num plano de átomos que pertence às duas 

fases e é macroscopicamente invariável (GONZALES, 2002). O plano de hábito pode ser visto 

na Figura 1. 
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Figura 1 – Ilustração do Plano de hábito nas transformações martensíticas 

 

Fonte: Gonzales (2002) 

 

Uma transformação martensítica tem início quando os primeiros volumes de fase 

austenítica começam a se transformar em martensita, ocorrendo em uma temperatura 

denominada de temperatura inicial de transformação da fase martensita (Mi). É importante que 

durante o tratamento ocorra um resfriamento rápido da austenita, para que assim sejam evitados 

a difusão de carbono, nitrogênio e outros elementos de ligas que possam a vir estar dissolvidos 

na respectiva fase para os seus lugares de preferência, como por exemplo, a formação de 

carbonetos. Entretanto, no geral esse resfriamento rápido não evita a transformação alotrópica 

do Fey em Feα (SANTOS, 2008). 

 Ainda conforme Santos (2008), a reação martensítica é uma transformação estrutural, 

não-difusional, com mudança de forma devido a forças cisalhantes, por distorção da malha de 

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

Está mostrada na Figura 2 uma ilustração de um modelo simplificado da transformação 

martensítica. 
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Figura 2 – Ilustração de um modelo simplificado de uma transformação martensítica 

 

Fonte: Santos (2008) 

  

 A fase martensita é caracterizada pela sua morfologia, exibida tanto na configuração de 

agulhas, plaquetas delgadas ou de borboletas (ambas de fácil nucleação partindo da superfície), 

como também nos formatos de V e de plaquetas lenticulares (GAMA, 2003). 

 A transformação martensítica pode ser classificada de acordo com o seu aspecto 

termodinâmico em transformações irreversíveis ou não termoelásticas, principalmente para as 

ligas ferrosas, e transformações reversíveis ou termoelásticas, para as ligas não ferrosas 

(VELOSO, 2007). A diferença entre os dois tipos de transformações está relacionada ao nível 

dos mecanismos de crescimento da martensita. Na transformação termoelástica, os cristais de 

martensita uma vez nucleados, crescem com uma velocidade proporcional a taxa de 

resfriamento. Caso o resfriamento seja interrompido, a transformação e o crescimento das 

plaquetas cessam; assim que ocorrer novamente o resfriamento, o crescimento da martensita é 

retomado. Já no aquecimento acontece a transformação inversa por causa da reversão das 

interfaces, sendo a fase matriz totalmente reconstituída (SILVA JÚNIOR, 2010).  

 Por isso, as transformações martensíticas termoelásticas são ditas cristalograficamente 

reversíveis. Essas transformações são independentes do tempo, mas dependentes da temperatura e 

que demostram forte reversibilidade, de maneira que as ligas com Efeito Memória de Forma podem 

ser definidas também como materiais em que existe a formação de transformações termoeslásticas 

(SILVA JÚNIOR, 2010). 
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 Em contrapartida, na transformação não termoelástica ocorre o desenvolvimento de 

plaquetas que atingem certa dimensão do seu tamanho, que então é bloqueada mesmo com o 

prosseguimento do resfriamento. Esse bloqueio pode ser associado a uma imobilização da interface. 

A transformação inversa é produzida por nucleação de austenita no seio das placas de 

martensita. Assim, a fase matriz não irá necessariamente reassumir a sua orientação inicial 

(ligas ferrosas) (SILVA JÚNIOR, 2010). 

 Uma maneira de caracterizar a transformação martensítica, reversível é através da 

definição de pontos do ciclo de transformação. Grande parte das transformações martensíticas 

é acompanhada de uma mudança de temperatura, porém essa transformação apresenta uma 

histerese de maneira tal que não há coincidência ou sobreposição entre o aquecimento e o 

resfriamento (ORTIN e DELAEY, 2002). 

 Na caracterização física das transformações martensíticas pode-se determinar os 

principais pontos em seu ciclo de transformação, como mostrado na Figura 3, ilustrando um 

exemplo de como ocorre os ciclos nos pontos da curva da transformação.  

 

Figura 3 – Exemplo de uma curva de histeresse em uma transformação martensítica (T1) e os 

seus respectivos pontos no ciclo da transformação (Mi, Mf, Ai e Af) 

 

Fonte: Delaey et. al. (1974) 

 

A maioria dessas transformações ocorre em determinadas faixas de temperaturas, 

embora se tenha uma faixa maior no início e término da transformação durante o aquecimento 

e resfriamento. Essas transformações apresentam também uma histerese, que é o deslocamento 

(diferença) da temperatura de início da transformação direta ou martensítica (Mi) e o início da 
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transformação reversa ou austenítica (Ai). A histerese pode ser calculada como Ai – Mi. A 

histerese nas transformações martensíticas variam suas faixas de temperaturas de acordo com os 

sistemas de ligas. 

Os pontos críticos da transformação são: 

Mi: Temperatura de início de transformação direta ou martensítica; 

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

Ai: Temperatura de início da transformação reversa ou austenítica; 

Af: Temperatura final da transformação reversa ou austenítica; 

T: Temperatura; 

T1: Histerese da transformação. 

(DELAEY et. al., 1974) 

 

 A causa da histerese é principalmente pela fricção interna que se deve ao movimento da 

interface austenita-martensita. A largura da curva de histerese depende da composição da liga 

e do processamento envolvido (VELOSO, 2007). 

 As transformações martensíticas podem também se classificar de acordo com a 

cinemática das transformações em: Transformações martensíticas atérmicas e transformações 

martensíticas isotérmicas (REED-HILL e ABBASCHIAN, 1982). 

 Transformações atérmicas são aquelas que dependem unicamente da temperatura; a 

transformação só progride enquanto a temperatura vai diminuindo, não havendo progresso da 

transformação ao longo do tempo enquanto a temperatura for mantida, mesmo que esta esteja 

compreendida no intervalo de temperaturas em que a transformação possa ser induzida. Assim, 

a quantidade da nova fase formada só depende da temperatura e não do tem que permanecerá 

na mesma. Transformações martensíticas isotérmicas são dependentes da temperatura 

isotérmica de tratamento e, principalmente do tempo (VELOSO, 2007).  

Por ser um assunto complexo e de difícil definição, a transformação martensítica pode 

ser evidenciada e resumida principalmente pelas seguintes características: 

• Correspondência cristalográfica entre a fase produto (martensita) e a da fase matriz 

(austenita) que lhe deu origem; 

• Formação da martensita ao longo de planos preferenciais (planos de hábito) os quais se 

presume que não sejam macroscopicamente distorcidos ou então que possuam uma 

pequena dilatação; 

• Devido à diferença de volume entre as fases e à continuidade na interface, ocorre uma 

mudança de forma que provoca uma variação de relevo numa superfície pré-polida; 
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• A reação ocorre de modo adifusional; 

• A transformação é assistida por tensões cisalhantes; 

• A fase martensita pode ser considerada tanto uma solução sólida substitucional como 

intersticial. 

(SILVA JÚNIOR, 2010) 

   

3.2. Efeito Memória de Forma (EMF) 

 

As ligas passiveis do Efeito Memória de Forma (EMF) ou em designação inglesa, Shape 

Memory Alloy (SMA), vêm sendo objetos cada vez mais estudadas com o intuito de otimização 

em duas propriedades termomecânicas. O EMF é utilizado para descrever uma serie de 

materiais metálicos que possuem uma alta capacidade de recuperação na sua forma, após serem 

submetidos a um ciclo térmico apropriado (BRITO, 2012). 

Esse efeito vem sendo estudado há bastante tempo, sendo primeiramente observado em 

1932 por Olander e Scheil, em ligas de AuCd. Nos anos 60 este campo passou por uma grande 

evolução com a descoberta das ligas de NiTi ou Nitinol. Ligas a base de NiTi com o EMF são 

ainda hoje as mais utilizadas, principalmente por causa das suas boas propriedades 

termomecânicas. Entretanto, foi apenas na década 80 que ocorreu um maior interesse por estas 

ligas, quando foram propostas aplicações comerciais para elas (OTSUKA e WAYMAN, 1998). 

O Efeito Memória de Forma (EMF) consiste basicamente na capacidade que certos 

materiais possuem em retornar ao seu estado inicial quando são previamente deformados e 

posteriormente submetidos a determinadas temperaturas ou tensões. Essas tensões aplicadas 

podem ser de qualquer tipo, como por exemplo, de tração, compressão, dobramento e etc., 

contanto que ela esteja abaixo de um valor crítico, ou seja, sem deformações plásticas. O efeito 

memória de forma aparece nos materiais devido à ocorrência de transformações martensíticas 

termoeslásticas, no qual o material é deformado e subsequentemente aquecido, adquirindo 

assim a capacidade de retornar a sua forma original (SILVA JÚNIOR, 2010). 

Vale ressaltar que as mudanças nas estruturas cristalinas, devido às transformações 

martensíticas, ocorrem sem difusão atômica. Sendo assim, não há a movimentação de átomos 

para longas distâncias e por isso não existem alterações na composição química, fazendo com 

que a concentração de elementos na fase austenítica seja igual à concentração da fase 

martensítica.  A recuperação do material é influenciada principalmente pela composição 

química, estrutura inicial, além do tamanho de grão, causada principalmente pela variação da 
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estrutura cristalográfica com deformação homogênea deste, sendo, por essa razão, chamado de 

transformação martensítica termoelástica (HERNÁNDEZ, 2006). 

O EMF é notado em ligas que venham a apresentar uma histerese pequena, de modo que 

se obtenham mudanças em sua forma em pequenas faixas de temperaturas ou tensões 

(VELOSO, 2007).  

 Apesar da deformação vista em ligas com EMF seja semipermanente, ela não é uma 

deformação verdadeiramente plástica nem é estritamente elástica. Em vez disso, é considerada 

termoelástica, uma vez que a deformação não é permanente no material quando ele for 

submetido a um tratamento térmico. Materiais com o EMF apresentam uma recuperação 

máxima de até 8% em suas deformações (CALLISTER, 2012).  

Ainda segundo Callister (2012), uma liga com Efeito Memória de Forma é polimórfica, 

ou seja, apresenta duas estruturas cristalinas (ou fases), onde o efeito envolve transformações 

de fases nessas estruturas. São mostradas na Figura 4 as etapas de transformação de fase 

austenítica com estrutura CCC a altas temperaturas (estágio 1), que, quando resfriada tem sua 

fase austenita transformada espontaneamente em uma fase martensita, em que as temperaturas 

nas quais a transformação começa e termina, estão indicadas, respectivamente, por Mi e Mf no 

eixo vertical a esquerda do gráfico. Outro fato que pode ser evidenciado, é que a martensita é 

altamente maclada, mostrado pelo estágio 2. Com a aplicação de uma tensão, a martensita é 

deformada (passagem do estágio 2 para o estágio 3) pela migração de contornos de maclas, isto 

é, algumas regiões macladas crescem enquanto outras encolhem. Adicionalmente, quando a 

tensão é retirada, a forma que foi deforma é retida nessa temperatura. Por fim, no aquecimento 

subsequente até a temperatura inicial, o material reverte ao seu tamanho original (estágio 4), na 

qual a fase martensita deformada volta para a fase austenita original de alta temperatura, ao 

longo de uma faixa de temperaturas representadas por Ai (início da austenita) e Af (final da 

austenita) no eixo vertical à direita da figura. Vale salientar que o processo de resfriamento não 

está representando o tratamento térmico de têmpera, a liga esquematizada já está temperada 

para exemplificação do EMF. 
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Figura 4 - Esquematização das etapas do Efeito Memória de Forma 

 

Fonte: Callister (2012) 

 

 A temperatura de trabalho das ligas com efeito memória de forma não devem ultrapassar 

tanto as temperaturas de transformação, para que assim não sejam alteradas as características 

da liga. As ligas que apresentam o efeito somente com o aumento da temperatura são chamadas 

de ligas com o efeito memória de forma. Já aquelas que adquirem o efeito tanto no aquecimento 

como no resfriamento, proporcionam um duplo efeito memória de forma ou um efeito memória 

de forma reversível (SILVA JÚNIOR, 2012).  

 Existe uma gama de sistemas de ligas que são propícios a adquirir o EMF, no qual nota-

se que o conjunto NiTi, em comparação aos demais, possui excelentes propriedades e 

características (ZARNETTA et al., 2010). A crescente demanda e utilização de ligas com o 

Efeito Memória de Forma vêm impulsionando cada vez mais estudos e pesquisas, de modo que 

elas venham a propiciar um maior leque de características mecânicas e térmicas a esse tipo de 

material.  Essas ligas são baseadas nas propriedades termoelásticas de Efeito Memória de Forma 

Simples (EMFS), Efeito Memória de Forma Duplo ou Reversível (EMFR) e Superelasticidade 

(SE). 
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3.3.1 Efeito Memória de Forma Simples (EMFS) 

 

 O Efeito Memória de Forma Simples (EMFS) ocorre a partir da fase martensita, quando 

esta é do tipo maclada (desorientada) em uma temperatura inferior a Mf. Ao ser aplicada uma 

carga capaz de gerar uma deformação aparentemente permanente, chamada de deformação 

pseudoelástica, esta permanece mesmo após ser retirada do carregamento mecânico, porém 

pode ser recuperada após o aquecimento do material a uma temperatura acima de Af. Na Figura 

5 se pode ver a representação do Efeito Memória de Forma Simples em uma mola helicoidal 

deforma sob a ação de uma força de tração (OLIVEIRA, 2007). 

 

Figura 5 - Representação do efeito memória de forma simples 

 

Fonte: Oliveira (2007) 

 

O EMFS é assim denominado, pois sempre que ocorrer o processo de resfriamento até 

uma temperatura inferior a Mf, a martensita formada será do tipo maclada, sendo necessária 

assim a aplicação de uma nova força para que ocorra a orientação das maclas da martensita. 

Isso faz que os atuadores que possuem este efeito sejam menos utilizados (GRASSI, 2014). 

 

3.3.2 Efeito Memória de Forma Reversível (EMFR) 

 

Em determinadas situações consegue-se recuperar as formas das fases austenita e 

martensita sem que sejam aplicadas forças externas, sendo a mudança de forma gerada somente 

pela variação da temperatura. Este efeito é conhecido como Efeito Memória de Forma 

Reversível ou Duplo e para que a liga apresente ele é necessário que ela passe por um processo 
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de treinamento por meio de ciclagens, através de carregamentos termomecânicos específico. 

Na Figura 6 pode-se ver a representação do EMFR em uma mola, onde a principal explicação 

para que a forma representada no terceiro formato seja memorizada é devido à reorganização 

das discordâncias seguindo o sentido de aplicação da força durante o treinamento, gerando um 

campo de tensões internas que prevalece a indução de plaquetas de martensita preferenciais 

(OLIVEIRA, 2007). Grandes partes dos atuadores utilizados apresentam o efeito memória de 

forma reversível. 

 

Figura 6 - Representação do efeito memória de forma reversível 

 

Fonte: Oliveira (2007) 

 

3.3.3 Superelasticidade (SE) 

 

A superelasticidade ou pseudoelasticidade ocorre quando a liga for deformada acima do 

limite elástico, de forma que quando for cessada a tensão aplicada o material retorne para seu 

estado inicial a temperatura constante, podendo este efeito ser de superelasticidade ou de 

comportamento tipo borracha (GONZALES, 2002).  

Ela acontece quando a liga EMF encontra-se na fase austenitica, podendo sofrer altas 

deformações reversíveis através de carregamentos mecânicos e que, após a retirada da carga, 

não sofre deformações plásticas. A fase existente nessas condições de temperatura e 

carregamento mecânico é denominada de martensita induzida por tensão, que é semelhante a 
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martensita orientada (demaclada), de tal forma que a fase austenitica é recuperada após que a 

tensão mecânica é liberada (GRASSI, 2014). 

 

3.4 Ligas do sistema Níquel-Titânio (NiTi) 

 

O Nitinol (Nickel Titanium Naval Ordenance Laboratory) é uma liga de Níquel-titânio 

com memória de forma descoberta por William J. Buehler no Naval Ordenance Laboratory 

(Maryland). Graças a Buehler que se ocorreu o real desenvolvimento destes materiais, já que o 

NiTi era mais barato, fácil de trabalhar e menos prejudicial à saúde que as ligas com memória 

até aí conhecidas de ouro e cádmio. 

As ligas do sistema NiTi com o Efeito Memória de Forma apresentam uma base formada 

em cima do composto intermetálico equiatômico NiTi, que apresenta boas propriedades, como 

uma alta solubilidade dos átomos de Ni e Ti e também uma elevada ductilidade. Esta alta 

solubilidade permite a modificação significativa, tanto das suas propriedades mecânicas, como 

das temperaturas de transformação, facilitando o efeito de memória de forma. É comum estas 

ligas conterem um excesso de Ni que pode atingir cerca de 1%. Os elementos como o Fe e o Cr 

também podem ser adicionados diminuir as temperaturas de transformação, bem como o Cu 

para reduzir a histerese térmica de transformação e diminuir a tensão de escoamento da 

martensita (GEROLDO, 2009).  

 As ligas do sistema NiTi apresentam a fase austenita (B2) que é composta por uma 

estrutura cúbica de corpo centrado e é estável a altas temperaturas (acima da temperatura Af), 

e a fase martensita (B19’) com estrutura monoclínica que é formada a baixas temperaturas 

(abaixo da temperatura Mf). Em algumas situações é observada a transformação de uma fase 

intermediária nestas ligas, denominada de fase R devido a sua estrutura romboédrica (OTSUKA 

e WAYMAN, 1998). Na Figura 7 pode-se ver a representação das estruturas das fases presentes 

em uma liga do sistema NiTi. 

 

Figura 7 - Representação das estruturas presentes em uma liga do sistema NiTi 

 

Fonte: Rao et. al. (2015) apud Lima (2017) 

 



28 
 

(a) 
(b) 

 O estudo do diagrama de fases das ligas binárias de NiTi é importante para o processo 

de caracterização dessas ligas. Este diagrama não está totalmente consolidado nas literaturas a 

temperaturas abaixo de 630°C, de forma que existem diferentes diagramas que tentam ilustrar 

a região nessas baixas temperaturas. A Figura 8 mostra o diagrama de fase completo bem como 

uma ampliação da região equiatômica do sistema NiTi, no qual pode-se ver que as composições 

das ligas com Efeito Memória de Forma de NiTi se encontram nas vizinhanças da composição 

equiatômica, devido a estes compostos estarem localizados em uma estreita faixa em torno desta 

composição. Nota-se também que existe uma maior presença de precipitados em ligas ricas em 

Ni (GRASSI, 2014). 

 

Figura 8 - Diagrama de fases da liga NiTi. (a) completo; (b) detalhe da região equiatômica 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: (a) McNeese (2001); (b) Somsen et. al. (1999) apud Grassi (2014) 

 

 As transformações martensíticas são bastante sensíveis à variação mínima da quantidade 

de Ni, tratamentos térmicos e termomecânicos e adição de outros elementos de liga que afetam 

diretamente a estrutura cristalina da liga, logo saber controlar esses parâmetros é importante 

para o estudo das propriedades das ligas com Efeito Memória de Forma de NiTi. Nessas ligas 

é comum a fase R aparecer em composições próximas a composição equiatômica quando a liga 

é ciclada termomecanicamente, em que o aparecimento do precipitado Ti3Ni4 favorece o 

aparecimento da fase R devido ao campo de tensões provenientes desta fase metaestável. Este 

precipitado irá aparecer em ligas com teor de níquel maior que 50,5% at. que forem tratadas 

termicamente (LAGOUDAS, 2008). 



29 
 

 Segundo OTSUKA e WAYMAN (1998), qualquer adição de Ni até o limite de 50% em 

peso atômico não surtirá grandes mudanças nas temperaturas de transformação de fase, 

entretanto pequenas adições acima deste limite tendem a mudar drasticamente as temperaturas 

de transformação e consequentemente as propriedades das ligas. Na Figura 9 observa-se a 

influência na adição de pequenas concentrações de Ni na composição de uma liga NiTi. 

 

Figura 9 - Diagrama de fases da liga binária NiTi 

 

Fonte: Grassi (2014) 

 

 Conforme as temperaturas de tratamentos térmicos aumentam ao se trabalhar com ligas 

NiTi com EMF, existem uma tendência de aumento nas temperaturas de transformação Mi e 

Mf e uma diminuição nas temperaturas de transformação Ri e Rf da fase R, Isso ocasiona uma 

sobreposição dos picos da transformação martensítica e da transformação da fase intermediária 

R, causando assim uma transformação direta da fase austenita em martensita (GRASSI, 2014). 

 Quando trabalhada a frio, praticamente todos os processos de deformação podem ser 

aplicados na liga de NiTi. Apresenta boa resistência à corrosão e aos efeitos de memória de 

forma, de forma que ela pode ser submetida de várias maneiras até que o limite de fadiga 

interrompa a sua utilização (LIN, 2012). A Tabela 1 mostra as principais propriedades 

termofísicas e mecânicas para uma liga Ni-45%Ti. 
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Tabela 1 - Principais propriedades termofísicas e mecânicas de uma liga Ni-45%Ti 

Propriedades termofísicas Propriedades mecânicas 

Temperatura de fusão (°C) 1310 
Módulo de elasticidade (GPa) 

- Austenita 

- Martensita 

 

80 

24 a 40 

Densidade (g/cm³) 6,48 
Limite de escoamento (MPa) 

- Austenita 

- Martensita 

 

195 a 690 

70 a 140 

Resistividade (µ.Ω.cm) 

- Austenita 

- Martensita 

 

100 

70 

Limite de resistência à tração 

(MPa) 

895 

Calor específico ( J/kg.K) 400 
Histerese térmica (°C) 15 a 25 

  Deformação recuperável (%) 8,5 

Fonte: Adaptado de Duerig (1990)  

 

Ao longo dos anos, as ligas dos sistemas NiTi e CuZnAl são as mais utilizadas e 

favoráveis para a aplicação de ligas com o EMF. Elas diferem em suas propriedades, mas de 

modo geral as ligas NiTi apresentam melhores propriedades em relação as de CuZnAl, tendo 

como ponto negativo o seu alto custo (FUNAKUBO e KENNEDY, 1987 apud COURA, 2016). 

Na Tabela 2 mostra-se uma comparação de algumas propriedades dos dois sistemas de ligas. 

 

Tabela 2 - Comparação das propriedades das ligas dos sistemas Niti e Cu-Zn-Al 

Propriedade Liga do sistema NiTi Liga do sistema Cu-Zn-Al 

Deformação recuperável Máximo 8% Máximo 4% 

Tensão gerada na recuperação Máximo 400 MPa Máximo 200 MPa 

Fadiga 105 (ɛ = 0,02) 

107 (ɛ = 0,005) 

10² (ɛ = 0,02) 

105 (ɛ = 0,005) 

Resistência a corrosão Boa Ruim 

Conformação Fácil Difícil 

Fonte: Funakubo e Kennedy (1987) apud Coura (2016) 
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 Diferentemente do que é apresentado pelos aços convencionais, o comportamento da 

curva tensão x deformação das ligas do sistema NiTi apresenta suas particularidades, pois ela 

depende da fase (martensita ou austenita) na qual o material se encontra no momento do ensaio 

(MICHELON, 2006). Na Figura 10 tem-se a curva de tensão x deformação de uma liga NiTi 

no estado austenítico ensaiada a 70ºC, em que é evidenciado também as modificações 

microestruturais em cada etapa do ensaio.  

 

Figura 10 - Curva tensão x deformação de uma liga NiTi no estado austenítico a 70°C 

 

Fonte: Shaw (1995) apud Michelon (2006) 

 

 Inicialmente no trecho 0-a a tensão aplicada consiste apenas na deformação elástica da 

austenita. A partir deste ponto, a austenita começa a ficar instável ocorrendo o surgimento da 

martensita monoclínica induzida pela tensão, representada pelo trecho a-b. As duas fases 

coexistem nesta fase e a deformação, que é de aproximadamente 5%, não é homogênea. O 

carregamento ao ser liberado do ponto b ocorre um retorno elástico de fase predominante 

martensítica, em que de maneira semelhante ao que acontece à instabilidade da austenita no 

carregamento, a fase martensita fica instável ao ter a força descarregada até o ponto b’, ponto 

no qual ocorre a formação de austenita. Continuando o descarregamento surge um patamar onde 

as fases austenita e martensita coexistem novamente e chegando ao ponto a’ o material retorna 

para seu estado inicial até o ponto 0, característica essa conhecida como superelasticidade 

(SHAW, 1995 apud MICHELON, 2006). 
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 No trecho b-c a deformação começa a ter um acréscimo da tensão oriunda da distorção 

elástica da martensita monoclínica, na qual a deformação ocorrida em c-d, a fase martensita 

começa a apresentar planos de escorregamento, tendo início assim as deformações permanentes 

até que o ponto d  se atingido e ocorra a ruptura (SHAW, 1995 apud MICHELON, 2006). 

 O patamar a-b visto anteriormente pode variar, dependendo das particularidades da liga 

e pelo seu histórico termomecânico, de uma curva continua com ponto de inflexão até uma reta 

horizontal. Devido a esta variação no comportamento do escoamento, convencionou-se que a 

tensão de escoamento seja distanciada a 1% da deformação convencional quando não houver 

patamar a-b definido. Outro ponto importante é que o tipo de carregamento também irá 

influenciar no formato da curva de tensão x deformação em ligas NiTi, como pode ser visto na 

Figura 11. 

 

Figura 11 – Influência do tipo de força na curva tensão x deformação de uma liga NiTi 

 
Fonte: Michelon (2006) 

 

 Conhecer as temperaturas de transformação é um ponto importante no processo de 

caracterização de ligas NiTi com EMF, na qual elas podem ser facilmente obtidas analisando 

algumas propriedades com a variação de temperatura. Os ensaios mais comuns para a detecção 

das temperaturas de transformação são a análise de DSC (Differential Scanning Calorimetry) e 

o ensaio térmico de variação da resistividade elétrica em função da temperatura (GRASSI, 

2014). A Figura 12 ilustra a curva de um ensaio de resistividade elétrica x temperatura e uma 

curva de uma análise DSC para uma liga 49,8Ti-50,2Ni, em que se pode notar que os pontos 

das temperaturas de transformação nos picos de ambos os ensaios se coincidem (OTSUKA e 

WAYMAN, 1998). 
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Figura 12 - (a) Curva do ensaio de resistividade elétrica x temperatura; (b) curva de uma 

análise DSC de uma liga 49,8Ti-50,2Ni tratada termicamente 

 

Fonte: Otsuka e Wayman (1998) 

 

3.5 Aplicações de Ligas com EMF 

 

As ligas com EMF podem ser aplicadas nas mais diversas áreas de trabalho, sendo 

atualmente muito utilizadas principalmente na medicina em fios ortodônticos, materiais 

ortopédicos, filtros e componentes para a realização de cirurgias. Em áreas como a eletrônica, 

na confecção de chaves eletrônicas e componentes eletrônicos, em armações de óculos e juntas 

para tubulações, na robótica e entre outros (GUIMARAES et. al., 1983). 

A utilização do Efeito Memória de Forma em aplicações aeroespaciais também vem 

ganhando um enorme foco atualmente. As ligas inteligentes são aplicadas principalmente para 

melhorar o controle de aeronaves, no qual os acionamentos (conhecidos como flaps) são 

instalados na parte superior das asas. O uso de ligas com EMF para o acionamento destes flaps 

possibilita a redução de peso e custos nas aeronaves, devido a substituição dos sistemas 

hidráulicos e redução nos tempos de reparo e manutenção desses componentes (CASTILHO e 

SILVA, 2012). 
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Fios ortodônticos feitos com ligas NiTi vêm sendo utilizados desde o início do ano de 

1970 e mostram uma grande eficácia em relação a outros materiais. Em materiais, como por 

exemplo, o aço inoxidável (também usado na área da odontologia) é necessária uma grande 

quantidade de força sobre a arcada dentária para uma pequena movimentação. Sendo assim, os 

fios com o EMF apresentam como vantagem uma mudança desconsiderável sobre uma tensão 

e uma força moderada é requerida para que os dentes se movimentem durante um longo tempo, 

em relação com a utilização de fios de aço inoxidável (SOUZA, 2014).  

Em aplicações que necessitem de componentes que funcionem como atuadores, a 

utilização de materiais inteligentes também vem sendo bastante aplicada. Algumas dessas ligas 

podem ser usadas para simular o movimento de tendões do corpo humano, como é ilustrado na 

Figura 13. O funcionamento dela consiste na passagem de corrente elétrica sob os fios com o 

efeito memória, conhecido como Efeito Joule, gerando assim o aquecimento dos fios, o que 

permite a ativação das transformações de fases que fazem com que a mão se movimente 

(OLIVEIRA, 2007). 

 

Figura 13 - Mão robótica com fio de NiTi com Efeito Memória de Forma 

 

 Fonte: Oliveira (2007)  

 

Uma aplicação diferente para as ligas com EMF como componentes atuadores são para 

o acionamento de painéis solares (ver Figura 14). Nos painéis são usados materiais com EMF 

em forma de tiras finas como dobradiças para abrir os painéis quando aquecidas por corrente 

elétrica. Esta substituição favorece a redução de peso e consequentemente a diminuição dos 

custos do equipamento (CARPENTER e LYONS, 2001). 
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Figura 14 - Painel solar com componentes inteligentes 

 

Fonte: Carpenter e Lyons (2001) 

 

3.5.1 Molas helicoidais de tração 

 

O estudo das molas helicoidais como componentes atuadores vem se tornando 

crescente, devido a elas permitirem a obtenção de atuadores capazes de elevada capacidade de 

elevação de carga e de consideráveis deslocamentos, quando submetidas a variações de 

temperatura, por exemplo. Parâmetros como custo e tamanho permitem que elas venham a ser 

utilizados em diversas áreas. As molas são capazes de exercer maiores forças em relação a um 

fio de mesmo diâmetro e comprimento, garantindo que o atuador tenha um maior deslocamento 

linear, seja mais compacto e tenha uma boa recuperação de forma (OLIVEIRA, 2007). 

Elas podem ser classificadas em relação as suas formas (molas helicoidais, molas de 

lâminas, molas de discos e etc.) e a aos esforços a quem são submetidas, como por exemplo, 

molas de tração, compressão, torção e entre outras. A seguir serão descritos os principais fatores 

e características para o dimensionamento de uma mola helicoidal de tração. 

 

3.5.1.1 Constante de mola  

 

As molas possuem uma constante elástica (k) independente da sua configuração ou 

material, que é definida como a inclinação da curva x deflexão. Se a inclinação se mostrar 

constante a rigidez é linear conforme expressa pela equação (1), onde para o caso das molas de 

tração a constante k pode ser definida pela equação (2) (SHIGLEY, 2005). 
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                                                                          𝑘 =  
𝐹

𝑦
                                                                             (1) 

Ou ainda,                    

                                                                          𝑘 =  
𝑑4. 𝐺

8. 𝐷3. 𝑁𝑎
                                                               (2) 

Onde: 

y = deflexão (mm) 

d = diâmetro do fio (mm) 

G = módulo de elasticidade transversal do material (GPa) 

D = diâmetro médio da mola (mm) 

F = carga axial atuante (N) 

Na = número de espiras ativas 

 

3.5.1.2 Esforços atuantes em uma mola de tração 

 

A Figura 15 mostra uma mola helicoidal de tração sob a ação de forças de tração (F) 

aplicadas no sentido de extensão da mola, que apresenta um diâmetro médio (D) e é constituída 

de N espiras através de um fio de diâmetro (d). Existe uma relação entre os diâmetros da mola 

e o do fio utilizado para sua fabricação, chamado de índice de curvatura (C), que irá indicar o 

quanto o fio deve curvar-se para formar uma mola de diâmetro desejado. No projeto de uma 

mola devem ser considerados fatores de segurança para as causas do efeito de cisalhamento 

transversal e do índice de curvatura da mola, em que para solicitações dinâmicas deve-se utilizar 

o fator Kw e para solicitações estáticas o fator Ks (AGUIAR et. al., 2009). 

 

Figura 15 - Mola helicoidal sob a ação de forças de tração 

 

Fonte: Aguiar et. al (2009) 
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Os fatores de segurança para o efeito do cisalhamento transversal para solicitações 

dinâmicas e estáticas, bem como o índice de curvatura podem ser calculados pelas equações 3, 

4 e 5, respectivamente. 

 

                                                               𝐾𝑤 =  
4. 𝐶 − 1

4. 𝐶 − 4
+  

0,615

𝐶
                                                       (3) 

 

                                                                     𝐾𝑠 =  1 +  
0,5

𝐶
                                                                   (4) 

 

                                                                              𝐶 =  
𝐷

𝑑
                                                                        (5) 

 

As tensões de carregamento estático e dinâmico podem ser calculadas respectivamente 

conforme as equações (6) e (7): 

 

                                                                  𝜏 =  
8. 𝐹. 𝐷

𝜋. 𝑑³
. 𝐾𝑠                                                        (6) 

 

                                                                  𝜏 =  
8. 𝐹. 𝐷

𝜋. 𝑑³
. 𝐾𝑤                                                        (7) 

 

 A deflexão da mola submetida a esforços de tração por ser definida pela equação (8): 

 

                                                   𝑦 =  
8. 𝐹. 𝐷³. 𝑁𝑎

𝑑4. 𝐺
=  

8. 𝐹. 𝐶³. 𝑁𝑎

𝑑. 𝐺
                                           (8) 

 

Segundo Otsuka e Wayman (1998), a deformação de cisalhamento e módulo de 

cisalhamento podem ser calculados conforme as equações 9 e 10, respectivamente: 

 

                                                             𝛾 =  
𝑦. 𝑑

𝜋. 𝑁𝑎. 𝐷²
                                                                 (9) 

 

                                                                      𝐺 =  
𝜏

𝛾
                                                                        (10) 
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Ao se trabalhar as equações convencionais de dimensionamento para molas que 

possuem o Efeito Memória de Forma, deve-se alterar o módulo de cisalhamento pela respectiva 

fase que ela apresente (austenita ou martensita). Logo, para ligas com EMF existem dois 

módulos de cisalhamento: módulo de cisalhamento da liga na temperatura da fase de alta 

temperatura (GH) e módulo de cisalhamento da liga na temperatura de fase de baixa temperatura 

(GL) (OTASUKA e WAYMAN. 1998). Na Tabela 3 pode se observar os valores de GH, GL, 

deformação máxima de cisalhamento (γmáx) e de tensão máxima de cisalhamento (𝜏Max) para 

ligas do sistema NiTi com Efeito Memória de Forma. 

 

Tabela 3 - Parâmetros de dimensionamento para ligas NiTi com efeito memória de forma 

Tipo da liga 𝜏máx γmáx GH GL Vida de fadiga 

Ti-Ni (fase R) 120 MPa 1,0% 23 GPa 8 GPa > 106 

Ti-Ni-Cu 250 MPa 2,0% 17 GPa 2 GPa 104 

Fonte: Adaptado de Otsuka e Wayman (1998) 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 O processo de caracterização, fabricação e análise das molas foi realizado em cinco 

etapas: Espectrometria de fluorescência de raios-X (EFRX), fabricação das molas, tratamentos 

térmicos, ensaios térmicos de Resistência elétrica x Temperatura (RET) e análise por 

Calorimetria diferencial de varredura (DSC), finalizando-se com ensaios de tração. É mostrado 

na Figura 16 um fluxograma que resume essas etapas de caracterização das amostras. 

 

Figura 16 - Fluxograma da metodologia usada para caracterização termomecânica 

 

Fonte: Autoria própria 

 

4.1 Amostras utilizadas  

 

Para a realização deste trabalho foram utilizados fios ortodônticos intraorais 

superelásticos, adquiridos no comércio local da cidade de Mossoró. Os fios são da marca Dental 

Morelli Ltda., com secção transversal de 0,021” x 0,025” (0,53 mm x 0,63 mm), na forma de 
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arco e do tipo superelásticos, conforme ilustrado na Figura 17. Foram utilizados um total de 

sete fios, seis para fabricação das molas e um para caracterização mecânica nos diferentes 

tratamentos aplicados nas mesmas, sendo este dividido em três partes. 

 

Figura 17 - Amostras dos fios ortodônticos de NiTi utilizados 

 

Fonte: Autoria própria 

 

4.2 Fabricação das molas 

 

Na fabricação das molas, foram confeccionadas matrizes com a utilização de parafusos 

com diâmetros e passos aproximados aos das molas desejadas. A Figura 18 mostra o fio 

ortodôntico de NiTi pré conformado na matriz e fixado nas extremidades para evitar o 

desenrolamento do fio no parafuso. As molas produzidas possuem um total de três espiras com 

um diâmetro externo (D) igual a nove milímetros.  Depois de fixadas na matriz, as molas foram 

submetidas a tratamentos térmicos adequados para a estabilização da geometria bem como de 

suas propriedades de memória de forma. Os parâmetros dos tratamentos térmicos realizados 

serão discutidos ao longo deste trabalho. 
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Figura 18 - Fixação do fio ortodôntico na matriz 

 

Fonte: Autoria própria 

 

4.3 Espectrometria de fluorescência de raios-X (EFRX) 

 

Para a realização da caracterização dos elementos químicos das amostras, por meio da 

espectrometria de fluorescência de raios-X (EFRX), utilizou-se um espectrômetro EDX-7000 

da Shimatzu do Laboratório de Caracterização Estrutural da Universidade do Estado do Rio do 

Grande do Norte (UERN) – Campus Mossoró. 

 

4.4 Tratamento térmico 

 

Conforme citado anteriormente, após a conformação da mola, é realizado um tratamento 

térmico para que elas venham a estabilizar a geometria de mola e suas propriedades de memória 

de forma. Este tratamento é chamado de betatização e consiste em aquecer a amostra até 

temperaturas dentro da fase β, conforme pode ser observado no diagrama de fases do sistema 

NiTi apresentado anteriormente (ver Figura 8), seguido de um resfriamento rápido 

possibilitando a retenção da fase metaestável (fase β) a baixas temperaturas (OLIVEIRA, 

2007). Os tratamentos térmicos foram realizados em um forno elétrico do tipo mufla da marca 

GP, no laboratório de Soldagem da Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA. 

Após a interpretação do diagrama de fases do sistema NiTi, foram selecionadas 

inicialmente as seguintes condições de pré tratamentos em três amostras de molas:  
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• Tratamento 1 - Aquecimento a 800°C durante um tempo de 15 minutos e resfriamento em 

água;  

• Tratamento 2 - Aquecimento a 800°C durante um tempo de 15 minutos e resfriamento em 

água, com posterior aquecimento a 400°C com mesmo período e meio de resfriamento;  

• Tratamento 3 - Aquecimento a 400°C durante um tempo de 15 minutos e resfriamento em 

água. 

 

Após a análise dos resultados, o processo de caracterização termomecânica foi realizado 

em novas molas tratadas conforme as condições abaixo: 

• Tratamento 4 - Aquecimento a 400°C durante um tempo de 15 minutos e resfriamento em 

água;  

• Tratamento 5 - Aquecimento a 450°C durante um tempo de 15 minutos e resfriamento em 

água; 

• Tratamento 6 – Aquecimento a 500°C durante um tempo de 15 minutos e resfriamento em 

água. 

 

4.5 Análise DSC 

 

A análise DSC (Differential Scanning Calorimetry) foi realizada na Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG), utilizando-se um DSC modelo Q80 da TA Instruments 

com uma taxa de aquecimento de 10°C/min e uma taxa de resfriamento de -10°C/min. 

 

4.6    Ensaio térmico de Resistência x Temperatura (RET) 

 

Uma maneira eficaz para obtenção das temperaturas de transformação de fase de ligas 

com o Efeito Memória de Forma é a de medição da variação de resistividade elétrica com a 

temperatura, que pode ser feita pelo método dos quatro pontos. Na amostra ensaiada é realizada 

a fixação de quatro fios, distantes igualmente, por meio de solda ponto e/ou solda estanho. Nos 

dois fios das extremidades é aplicada uma corrente contínua mínima, para que não ocorra 

aquecimento elevado por efeito joule, e os dois fios internos são responsáveis por captar a 

diferença de potencial elétrico durante a ciclagem térmica. Esta ciclagem térmica é realizada 

em um banho térmico, no qual a amostra á aquecida e resfriada até faixas de temperaturas 

necessárias para que as transformações de fases ocorram. Durante o processo de aquecimento 



43 
 

a fase martensita se transforma em austenita, causando variações consideráveis na diferença de 

potencial dos fios internos. Estas variações são coletadas por um sistema de aquisição de dados 

que permite gerar um gráfico da diferença de potencial x temperatura, e por meio do método 

das tangentes são determinadas as temperaturas de transformação. O método das tangentes se 

baseia em traçar retas tangentes as curvas geradas na ciclagem térmica, em que os pontos de 

encontro destas retas determinam as temperaturas de transformações de acordo com a norma 

ASTM F2004-05 (2010). 

A ciclagem térmica foi realizada no intervalo de -10°C a 110°C com a utilização do 

silicone como fluído para a realização dos ensaios. Devido ao intervalo de temperaturas dos 

ensaios, necessitou-se o uso de um fluído com pontos de ebulição e fusão que estivessem dentro 

do intervalo usado. Como o silicone possui um ponto de fusão de -55°C e ponto de ebulição 

145°C, ele se mostrou ideal para a caracterização das amostras. O ensaio foi realizado no 

Laboratório de Projetos da Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA com o auxílio 

de um protótipo de sistema de banho térmico regulável existente no mesmo. 

O protótipo do banho térmico regulável consiste na adaptação de um sistema de 

refrigeração, um aquecedor portátil e uma cuba, conforme a Figura 19. Para o controle das 

temperaturas foram instalados dois termostatos ligados aos sistemas de refrigeração e 

aquecimento, no qual foi realizado um estudo de calibração para que as temperaturas fossem 

controladas sem grandes desvios. Para a coleta dos dados de variação de potencial elétrico com 

a temperatura foi usado uma unidade de aquisição de dados LXI juntamente com uma fonte e 

energia E3633A, ambos da marca Keysight. 

 

Figura 19 - Sistema de banho térmico regulável 

 
Fonte: Autoria própria  
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A Figura 20 apresenta duas molas de NiTi, ligadas em série, que foram submetidas ao 

ensaio de RET pelo método dos quatro pontos. 

 

Figura 20 - Molas submetidas ao ensaio RET ligadas pelo método dos quatro pontos 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 

4.7 Ensaio mecânico de tração 

 

No ensaio de tração foi utilizada a máquina universal de ensaios da marca EMIC modelo 

DL10000, que apresenta uma capacidade de 100 kN e o software TESC para aquisição de 

dados, existente no Laboratório de Ensaios da Universidade Federal Rural do Semiárido - 

UFERSA. A célula de carga usada possuía uma capacidade máxima de 5 KN e a velocidade do 

ensaio foi de 0,05 mm/s. 

Ensaio de tração foram realizados, a temperatura ambiente de aproximadamente 25°C, 

no material utilizado na fabricação das molas, de modo que uma amostra do fio ortodôntico foi 

seccionada em três partes para que cada uma fosse tratada termicamente sob as mesmas 

condições das molas. Foram executados também ensaios de tração nas molas fabricadas, a 

temperatura ambiente de aproximadamente 25°C, com o objetivo de definir a constante 

experimental das molas. Os ensaios foram realizados até um deslocamento que não ocasionasse 

a ruptura das molas (calculado aproximadamente com os valores dos ensaios dos fios), tendo 

em vista que o propósito de utilização das molas é de trabalhar na função de atuadores. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Caracterização da composição química 

 

 Com a análise de Espectrometria de fluorescência de raios-X foi possível estimar 

aproximadamente quais elementos se encontravam presentes na amostra do fio ortodôntico de 

NiTi utilizado para fabricação das molas, como pode ser observado na Tabela 4. Os dados estão 

em porcentagem de peso atômico (% at). 

 

Tabela 4 - Composição química do fio ortodôntico NiTi 

Elemento químico Ni Ti Fe Cr Mn 

% at. 51,29 34,32 8,83 5,35 0,21 

Fonte: Autoria própria 

 

 Logo, pode-se dizer que a composição química dos fios utilizados nas amostras é de Ni-

34,32Ti-8,83Fe-5,35Cr-0,21Mn. 

 

5.2 Fabricação das molas 

 

 O processo de fabricação das molas com o auxílio das matrizes se mostrou eficaz, já que 

os fios ficaram bem fixados na geometria desejada, entretanto, a superelasticidade dos fios 

ortodônticos dificultou o processo de enrolamento na matriz. A Figura 21 mostra o resultado 

da fabricação das molas tratadas termicamente a 400, 450 e 500 °C, respectivamente. 
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Figura 21 - Resultado da fabricação das molas: da esquerda para a direita estão as molas 

tratadas a 400, 450 e 500 °C, respectivamente 

 

Fonte: Autoria própria 

 

5.3 Tratamentos térmicos 

 

A escolha dos parâmetros dos tratamentos térmicos 1, 2 e 3 teve como objetivo verificar 

se as molas ainda iriam apresentar a superelasticidade ao serem deformadas manualmente, de 

modo que os tratamentos 1 e 2 mostraram superelasticidades ineficientes, com deflexões que 

não retornavam para o estado inicial de contração das espiras. Como pode ser visto no trabalho 

de Wang et. al. (2002), temperaturas no intervalo de 400°C a 600°C em ligas do sistema NiTi, 

tendem a ter uma taxa de recuperação maior com o aumento da deformação e para temperatura 

mais baixas (variando entre 300°C e 375°C), as taxas de recuperação não alteram para valores 

diferentes de deformação.  

Como o tratamento 3 forneceu a geometria desejada sem a perda da superelasticidade 

da mola, seus parâmetros foram escolhidos como iniciais para que outros tratamentos fossem 

realizados, afim de averiguar a mudança das propriedades termomecânicas com a variação da 

temperatura.  Todas as molas apresentaram a geometria esperada, como também continuaram 

com a propriedade das superelasticidade após a realização dos tratamentos térmicos 4, 5 e 6. 

 

5.4 Ensaio térmico 

 

 Conforme mencionado anteriormente, inicialmente foi realizado um estudo de 

calibração dos termostatos para que as variações nas temperaturas detectadas pelos sistemas de 
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refrigeração e aquecimento fossem minimizadas, principalmente devido à inércia térmica, no 

qual mesmo após o desligamento dos sistemas o fluído continuava aumentando sua temperatura 

(no processo de aquecimento) ou resfriando (no processo de resfriamento). Os valores de 

temperaturas coletados pelo termopar do sistema de aquisição de dados LXI foi utilizado como 

referência de calibração para os termopares dos termostatos.  A Tabela 5 mostra como as 

temperaturas variaram nos três sistemas. 

 

Tabela 5 - Variação das temperaturas medidas pelos sistemas de aquisição, refrigeração e 

aquecimento durante os processos de resfriamento e aquecimento 

Processo de resfriamento  
 

Processo de aquecimento 

Sistema de 

Aquisição 

(°C) 

Sistema de 

aquecimento 

(°C) 

Sistema de 

refrigeração 

(°C) 

 
Sistema de 

Aquisição 

(°C) 

Sistema de 

aquecimento 

(°C) 

Sistema de 

refrigeração 

(°C) 

110 110 110 
 

-10 -10 -10 

105 105 107 
 

-5 -5,2 -5,2 

100 100 102 
 

0 -0,4 -0,2 

95 95,8 97,3 
 

5 4,6 4,8 

90 90,7 91,7 
 

10 9,6 9,9 

85 85,7 86,6 
 

15 14,8 15,1 

80 80,8 81,4 
 

20 20 20,3 

75 75,8 76,5 
 

25 25 25,3 

70 70,7 71,6 
 

30 30 30,3 

65 65,8 66,4 
 

35 35,1 35,4 

60 60,7 61,5 
 

40 40,1 40,4 

55 55,5 56,2 
 

45 45,1 45,4 

50 50,5 51,2 
 

50 50,2 50,5 

45 45,5 46,2 
 

55 55,3 55,6 

40 40,5 41,2 
 

60 60,2 60,7 

35 35,5 36,1 
 

65 65,3 65,7 

30 30,5 31,1 
 

70 70,3 70,8 

25 25,4 26 
 

75 75,2 75,6 

20 20,4 20,9 
 

80 80,3 81 

15 15,4 15,7 
 

85 85,2 86,4 

10 10,3 10,5 
 

90 90,3 91,5 

5 5,2 5,3 
 

95 95,3 96,7 

0 0,2 0,2 
 

100 100 101 

-5 -4,9 -5,1 
 

105 105 107 

-10 -10 -10 
 

110 110 110 

Fonte: Autoria própria 
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 Com os dados da análise da variação das temperaturas nos três equipamentos, foi 

possível configurar de maneira mais assertiva as temperaturas que os termostatos iriam 

ligar/desligar os sistemas de refrigeração e aquecimento.  

 Através dos ensaios de Resistência elétrica x Temperatura (RET), foram gerados os 

gráficos da variação de ∆R/R x T. Nas Figuras 22, 23 e 24 podem-se observar as curvas geradas 

e os resultados para as molas tratadas termicamente a 400 °C, 450 °C e 500 °C, respectivamente. 

 

Figura 22 - Caracterização eletrotérmica da mola tratada a 400 °C 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Figura 23 - Caracterização eletrotérmica da mola tratada a 450 °C 

 
Fonte: Autoria própria 
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Figura 24 - Caracterização eletrotérmica da mola tratada a 500 °C 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 Com a aplicação dos métodos das tangentes foi possível determinar as temperaturas de 

transformações das três molas ensaiadas, no qual se pode notar a presença das temperaturas de 

transformação de fase romboédricas (fase R) nas molas tratadas a 400°C e 450°C, identificadas 

pelas temperaturas Ri (temperatura de início  da transformação da fase R)  e Rf (temperatura 

final  da transformação da fase R)  . As temperaturas de transformação da fase martensita final 

(Mf) não foram possíveis de serem identificadas devido a limitação do intervalo de temperatura 

em que os ensaios foram realizados (-10°C a 110°C), de modo que para estas amostras, ela só 

irá aparecer em temperaturas menores que -10°C. A Tabela 6 mostra todas as temperaturas de 

transformação das molas ensaiadas. 

 

Tabela 6 - Temperaturas de transformações das molas com diferentes tratamentos térmicos 

Amostra/Estado M inicial M final A inicial A final R inicial R final 

Mola 1 – 400°C 6,6°C - 12,1°C 25,3°C 29,4°C 19,5°C 

Mola 2 – 450°C 7,7°C - 6,7°C 28,2°C 35,1°C 18,8°C 

Mola 3 – 500°C 10,2°C - 2,8°C 15,6°C - - 

Fonte: Autoria própria 
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 O fato da mola tratada a 500°C não ter apresentado nitidamente pelo ensaio RET uma 

fase intermediária romboédrica, pode estar associado ao fato de que em temperaturas maiores 

de tratamentos a fase R diminui devido à redução de tensões internas, conforme pode ser 

constatado nos trabalhos de Nurveren et. al. (2007). Uma maneira para constatar a formação da 

fase R seria a realização de uma análise de DSC, de modo que pela curva gerada ficaria evidente 

a existência desta fase com o aparecimento de um pico próximo ao pico das temperaturas de 

transformação da fase martensítica. 

 Associando a composição do material dos fios que foram utilizados na fabricação das 

molas, pode-se inferir que o material apresenta uma composição rica em Ni (51,29% at.). 

Segundo Lagoudas (2008), ligas com teor de Ni maior que 50,5% at. e que forem tratadas 

termicamente apresentam uma maior precipitação de Ti3Ni4, favorecendo o aparecimento da 

fase R nas molas fabricadas devido ao campo de tensões provenientes desta fase metaestável. 

Esta riqueza em Ni (acima de 50% at.) também favoreceu nas mudanças das temperaturas de 

transformação com a realização dos tratamentos (OTSUKA e WAYMAN, 1998). 

 

5.5 Caracterização do material do fio da mola 

 

 Primeiramente foi realizada uma análise DSC para determinar as temperaturas de 

transformação do material utilizado na fabricação das molas, antes de terem sido submetidas a 

tratamentos térmicos, conforme a Figura 25. 

 

Figura 25 - Análise DSC do fio utilizado na fabricação das molas 

 

Fonte: Autoria própria 
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 A partir da análise da Figura 25 pode-se obter pelo método das tangentes as seguintes 

temperaturas de transformação: 

 

Tabela 7 - Temperaturas de transformações do fio utilizado sem tratamento térmico 

Amostra/Estado M inicial M final A inicial A final R inicial R final 

Fio – Sem tratamento 21,25 °C -2,14°C 5,36°C 26,02°C - - 

Fonte: Autoria própria 

 

 Nota-se que houve uma diminuição nas temperaturas de transformação Mi de todas as 

molas tratadas e nas temperaturas de transformação Af das molas tratadas a 400°C e 500°C em 

relação ao fio sem tratamento. As temperaturas de transformação Ai aumentaram nas molas 

tratadas a 400°C e 450°C. Pela análise DSC pode-se afirmar que a fase R não está presente no 

fio sem tratamento térmico, pois o que caracterizaria o aparecimento desta fase no ensaio seria 

um pico ao lado do pico das transformações da fase martensita.  

 Os resultados dos ensaios de tração realizados nos fios tratados sob as mesmas 

condições das molas podem ser vistos nas Figuras 26, 27 e 28, que mostram as curvas de tensão 

x deformação dos fios ensaiados até a ruptura. 

 

Figura 26 - Caracterização mecânica do fio tratado a 400 °C 

 

 Fonte: Autoria própria 
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Figura 27 - Caracterização mecânica do fio tratado a 450 °C 

 
 Fonte: Autoria própria 

 

Figura 28 - Caracterização mecânica do fio tratado a 500 °C 

 
 Fonte: Autoria própria 

 

 A partir das curvas obtidas, é possível determinar as propriedades mecânicas dos fios 

tratados em diferentes condições. Na Tabela 8 são mostrados os valores da tensão de 

escoamento (σE), módulo de elasticidade para fase austenita (EA), módulo de elasticidade para 

fase martensita (EM), limite de resistência a tração (σR), taxa de deformação total das amostras 

e do platô de transformação das fases austenita-martensita. 
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Tabela 8 - Propriedades mecânicas dos fios 

Amostra σE (MPa) EA (GPa) EM (GPa) σR (MPa) ε (%) UPS (MPa) 

Fio 400°C 260 83,14 38,43 1130 10,82 245 

Fio 450°C 230 74,81 21,54 1100 11,6 212 

Fio 500°C 202 70,78 18,08 1250 12 181 

Fonte: Autoria própria 

 

 Nota-se pelos resultados que com o aumento da temperatura nos tratamentos térmicos a 

rigidez dos fios tende a diminuir, tendo em vista que seus respectivos módulos de elasticidade 

diminuíram. Em contrapartida, os seus limites de resistência à tração aumentaram com o 

aumento da temperatura, resultados verificados também por Barbosa et. al (2018). A medida 

que as molas são tratadas a temperaturas mais elevadas, elas passam a ser normalizadas, 

ocasionando uma maior maleabilidade e diminuição em seus módulos de elasticidade. 

 Segundo Duerig (1990), os módulos de elasticidade de uma liga Ni-45%Ti nas fases 

austenita e martensita, correspondem a 80 GPa e 24 - 40 GPa, respectivamente. Apresenta 

também um limite de escoamento na fase austenita de 195 – 690 MPa. Analisando os módulos 

elásticos dos fios ensaiados, pode-se ver que eles estão dentro ou muito próximos a esses 

intervalos. Considerando que os fios estejam inicialmente na fase austenítica, os limites de 

escoamento encontrados também se encontram dentro da faixa estipulada. 

 

5.6 Determinação da constante elástica da mola 

 

 

 Segundo Shigley (2005), embora a resistência ao escoamento de torção seja necessária 

para o dimensionamento de uma mola, os materiais utilizados para a fabricação de molas 

costumam ser ensaiados somente pela resistência a tração devido, principalmente, a maior 

facilidade do ensaio e seu baixo custo. Logo, pode-se realizar uma estimativa grosseira de que 

a resistência ao escoamento de torção seja entre 60 a 90% da resistência a tração.  

 Com isso, com os valores de limites de escoamento dos fios ensaiados e estipulando que 

as tensões de torção sejam 60% das tensões de escoamento dos fios, foram estimados os 

parâmetros e valores teóricos de dimensionamento das molas, conforme podem ser vistos nas 

Tabelas 9 e 10.  
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Tabela 9 - Parâmetros para o dimensionamento das molas  

 Mola tratada 

a 400°C 

Mola tratada 

a 450°C 

Mola tratada 

a 500°C 

Diâmetro da mola (D) 9 mm 

Diâmetro do fio (d) 0,63 mm 

Número de espiras ativas (Na) 3,50 2,50 350 

Módulo de cisalhamento teórico (G) 23000 MPa 

Tensão de escoamento de tração do 

fio (σE) 
260 MPa 230 MPa 202 MPa 

Tensão de cisalhamento (𝜏) 156 MPa 138 MPa 121,20 MPa 

Força máxima (Fmáx) 52 N 46 N 40 N 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Tabela 10 - Valores teóricos de dimensionamento das molas  

 Mola tratada 

a 400°C 

Mola tratada 

a 450°C 

Mola tratada 

a 500°C 

Índice de curvatura (C) 14,29 

Kw 1,01 

Deformação de cisalhamento (γ) 21% 18% 16% 

Constante da mola (k) 0,18 N/mm 0,20 N/mm 0,18 N/mm 

Fonte: Autoria própria 

 

 Os resultados dos ensaios de tração realizados nas molas podem ser vistos nas Figuras 

29, 30 e 31, que mostram as curvas de tensão x deformação das molas ensaiadas até um 

deslocamento que não ocasionasse a suas rupturas e que estivessem próximas ao início das 

deformações plásticas das molas.  
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Figura 29 - Caracterização mecânica da mola tratada a 400 °C 

 

 Fonte: Autoria própria 

 

 

Figura 30 - Caracterização mecânica da mola tratada a 450 °C 

 
 Fonte: Autoria própria 
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Figura 31 - Caracterização mecânica do fio tratado a 500 °C 

 
 Fonte: Autoria própria 

 

 Após a análise dos resultados, foi possível estimar as constantes elásticas experimentais 

das molas, conforme mostra a Tabela 11: 

 

Tabela 11 - Valores experimentais das constantes elásticas das molas 

Constante da mola (k) – Mola 400°C 0,11 N/mm 

Constante da mola (k) – Mola 450°C 0,08 N/mm 

Constante da mola (k) – Mola 500°C 0,12 N/mm 

Fonte: Autoria própria 

 

 Nota-se pelas curvas de tensão x deformação dos ensaios das molas que as forças 

geradas são bem menores que as geradas nos fios. Este fator dificultou a caracterização das 

propriedades das molas, tendo em vista que a célula de carga utilizada não detectou com uma 

boa qualidade os valores dos ensaios. Entretanto, ainda pode-se concluir que os valores das 

constantes elásticas definidas teoricamente e experimentalmente se mostraram bastante 

próximas. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho que trata o estudo da fabricação e caracterização termomecânica de 

molas utilizando fios de ligas NiTi com o efeito memória de forma tem como conclusões as 

seguintes: 

 

• Os tratamentos térmicos de betatização se mostraram eficientes, de modo que as molas 

apresentaram a geometria ao qual foram projetadas; 

• Os testes empregados possibilitaram avaliar a influência dos tratamentos térmicos nas 

temperaturas de transformação de fase das molas; 

• O ensaio RET se mostrou bastante eficaz para a determinação das temperaturas de 

transformação, mesmo com a não detecção das temperaturas de transformação Mf, 

devido ao intervalo de temperatura limitado de trabalho do sistema de banho termo 

regulável; 

• Os fios ortodônticos utilizados para a fabricação das molas mostraram uma composição 

rica em Ni, apresentando assim uma maior precipitação de Ti3Ni4, favorecendo o 

aparecimento da fase R nas molas fabricadas devido ao campo de tensões provenientes 

desta fase metaestável e as mudanças das temperaturas de transformação com a 

realização dos tratamentos; 

• Com o aumento da temperatura dos ensaios, a fase R tende a desaparecer devido à 

redução de tensões internas; 

• Analisando-se as temperaturas de transformação adquiridas pelos ensaios térmicos, 

observa-se que as molas trabalhariam em um intervalo de temperaturas bastante 

específico (baixas temperaturas), o que dificultaria a utilização das molas como 

componentes atuadores; 

• Foi necessário caracterizar mecanicamente os fios utilizados na confecção das molas 

devido, principalmente, a dificuldade de ensaiar mecanicamente as molas. Obtiveram-

se dados que corroboram com o que se encontra nas literaturas; 

• O aumento da temperatura dos tratamentos térmicos causou redução nas propriedades 

elásticas e aumento na resistência dos fios; 

• As constantes elásticas obtidas teoricamente e experimentalmente se mostraram 

bastante próximas. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

A seguir são sugeridas algumas futuras investigações que dariam prosseguimento ao 

processo de caracterização termomecânica de molas utilizando fios de ligas NiTi com o efeito 

memória de forma: 

 

• Variar o tempo dos tratamentos térmicos realizados, com o intuito de verificar a 

influência deste parâmetro nas temperaturas de transformação; 

• Realizar treinamentos cíclicos nas molas com o objetivo de se obter o Efeito Memória 

de Forma Duplo; 

• Utilizar as molas fabricadas com memória como componentes atuadores; 
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