
 

ESTUDO DO EFEITO DE TRATAMENTOS TÉRMICOS E DA ADIÇÃO DE 
OXIGÊNIO NA MICROESTRUTURA E PROPRIEDADES MECÂNICAS DA LIGA 

Ti-15Mo UTILIZADA COMO BIOMATERIAL 
 
 
 
J. R. S. Martins Jr1; R. O. Araújo1; R. A. Nogueira1; A. P. R. A. Claro2; C. R. Grandini1 

1 UNESP – Univ. Estadual Paulista, Lab. de Anelasticidade e Biomateriais, 17.033-

360,  Bauru, SP 
2 UNESP – Univ. Estadual Paulista, Faculdade de Engenharia, 12.516-410, 

Guaratinguetá, SP    

e-mail: jrsmjr@fc.unesp.br 

 
 
 
 

RESUMO 
 

A liga Ti-15Mo tem suas propriedades mecânicas fortemente alteradas por 

tratamentos térmicos e pela adição de elementos intersticiais, como oxigênio, por 

exemplo. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é avaliar o efeito de tratamentos 

térmicos e da introdução de oxigênio, na microestrutura e propriedades mecânicas 

da liga Ti-15%p.Mo. As amostras utilizadas neste trabalho consistem em Ti contendo 

15% em peso de molibdênio, que foram caracterizadas por medidas de densidade, 

difração de raios X, microscopia óptica e eletrônica de varredura, microdureza e 

espectroscopia mecânica. Os difratogramas foram analisados pelo método de 

Rietveld, onde foi possível obter os parâmetros de rede e a quantidade percentual 

de cada fase presente em sua microestrutura. Os resultados da microscopia óptica e 

de varredura estão em consonância com os difratogramas de raios X, mostrando 

estruturas predominantemente do tipo beta. O módulo de elasticidade obtido está e 

torno de 90 GPa, indicando que esta é uma liga promissora para o uso em implantes 

dentários. 

 

Palavras-chave: Ligas de Ti, Microestrutura, Método de Rietveld, Módulo de 

Elasticidade. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 A área de biomateriais desenvolveu-se sempre levando em consideração a 

combinação adequada entre propriedades físicas próximas ao tecido substituído e 

uma resposta tóxica mínina ao corpo estranho. Materiais que apresentam essa 

ótima combinação são o titânio e suas ligas, que têm sido vastamente utilizados na 

fabricação de próteses e dispositivos especiais, nas áreas médica e odontológica 

desde 1970, devido às suas propriedades como baixos valores de módulo de Young, 

resistência à corrosão e características de biocompatibilidade (1-3). 

 Atualmente, a liga Ti-6Al-4V é muito utilizada como biomaterial estrutural para 

implantes ortopédicos e dentários, pois possui excelente resistência mecânica e à 

corrosão. Entretanto, estudos mostram que a liberação de íons alumínio e vanádio 

da liga pode causar alguns problemas a longo prazo. É conhecido que os íons 

alumínio causam desordens neurológicas e os íons vanádio estão associados com 

distúrbios enzimáticos, entre outros problemas (4,5). 

Com isto, tem-se a necessidade de pesquisas em ligas com maior 

biocompatibilidade, maior resistência mecânica e à corrosão, menor módulo de 

elasticidade e menor dureza, que é considerada eficaz para promover a cicatrização 

e o remodelamento ósseo e evitar a perda da prótese. As ligas a base de titânio 

mais promissoras para estas aplicações são as que apresentam nióbio, zircônio, 

molibdênio e tântalo como elementos de liga (6). 

A pesquisa sobre ligas de titânio para utilização como biomaterial concentra-se 

em ligas do tipo β (estrutura cúbica de corpo centrado), pois as variáveis de 

processamento podem ser controladas para produzir propriedades melhoradas, 

como menor módulo de elasticidade, aumento da resistência à corrosão e uma 

melhor resposta do tecido ósseo, quando comparadas com ligas do tipo α e α+β (7). 

Com este objetivo, novas ligas de titânio do tipo β, compostas por elementos não 

tóxicos, e com menor módulo de elasticidade e maior resistência estão sendo 

desenvolvidas (8).  

Uma classe interessante de ligas empregadas como biomaterial são aquelas do 

sistema Ti-Mo. Estas ligas foram estudadas com ênfase em sua microestrutura e 

propriedades mecânicas por diversos pesquisadores, como por exemplo Ho e 

colaboradores(9), Sukedai e colaboradores(10), Liu e colaboradores(11), Zhang e 

colaboradores(12), Guo e colaboradores(13), Chen e colaboradores(14), Oliveira e 
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colaboradores(15) e Nogueira e colaboradores(16), que realizaram diferentes estudos 

sobre transformações de fase, propriedades mecânicas e químicas deste sistema, 

porém há poucos estudos sobre o processamento destas ligas visando propriedades 

específicas, influência de tratamentos termomecânicos e principalmente, sobre o 

efeito de elementos intersticiais nas suas propriedades mecânicas. 

Dentre as ligas do sistema Ti-Mo, destaca-se a Ti-15Mo, por possuir excelente 

resistência à corrosão, uma boa combinação de propriedades mecânicas, como 

fadiga, dureza, resistência ao desgaste, etc. Esta liga com boas propriedades para 

aplicações biomédicas já está incluída na American Society for Testing and 

Materials(17), porém, o efeito da presença de oxigênio não foi analisado. 

Este trabalho tem como objetivo avaliar o efeito de tratamentos térmicos e da 

introdução de oxigênio na microestrutura e propriedades mecânicas da liga Ti-

15%pMo, visando sua utilização como biomaterial. 

 
2. PARTE EXPERIMENTAL 

 
As amostras utilizadas neste trabalho são ligas de titânio contendo 15% em peso 

de molibdênio. Tais amostras foram produzidas no Laboratório de Anelasticidade e 

Biomateriais da UNESP/Bauru, utilizando um forno a arco voltaico, com eletrodo não 

consumível de tungstênio, com um cadinho de cobre refrigerado a água, em 

atmosfera de argônio, para evitar a contaminação das amostras. Utilizou-se titânio 

cp (99,7% de pureza) e molibdênio (99,5% de pureza), ambos adquiridos da Aldrich 

Inc. As amostras foram refundidas pelo menos cinco vezes para garantir sua 

homogeneização. Após a fusão, obteve-se um lingote que passou posteriormente 

por um forjamento rotativo a quente, obtendo-se barras cilíndricas de 4,0 mm de 

diâmetro e 60,0 mm de comprimento. Em seguida, foi realizado um tratamento 

térmico de homogeneização de fases, que consistiu no aquecimento das amostras a 

uma taxa de 10 K/min até o patamar de 1273 K, por 24 horas, sendo resfriadas 

lentamente após este período. Após o tratamento térmico, as amostras foram 

dopadas com oxigênio, aquecendo-as a uma taxa de 10 K/min, até o patamar de 

973 K, sendo então inserida uma pressão parcial de 1,0 x 10-5 Torr de oxigênio, 

permanecendo por 2 horas, e, em seguida, resfriadas rapidamente com água. 

A caracterização das amostras foi efetuada por intermédio de análise química 

quantitativa, análise de gases, medidas de densidade, difração de raios X, 
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microscopia eletrônica de varredura e módulo de elasticidade. As amostras foram 

analisadas nas quatro condições de estudo, estado bruto de fusão (Ti-15Mo#0), 

após forjamento rotativo a quente (Ti-15Mo#1), após o tratamento térmico (Ti-

15Mo#2) e após a dopagem com oxigênio (Ti-15Mo#3).  

A análise da composição química foi realizada no Centro de Caracterização e 

Desenvolvimento de Materiais, UFSCar, São Carlos, onde os elementos de 

interesse foram determinados num espectrômetro de emissão ótica com plasma 

induzido, modelo VISTA, da Varian. A análise de gases foi realizada no Laboratório 

de Metalurgia Física e Solidificação, Departamento de Engenharia Mecânica, 

Unicamp-Campinas, utilizando um analisador de gases LECO TC-400. 

As medidas de densidade foram realizadas utilizando-se uma balança de 

precisão modelo Explorer da Ohaus e kit de determinação de densidade, por 

intermédio do Princípio de Arquimedes. 

Foram realizadas medidas de difração de raios X utilizando um aparelho Rigaku 

D/Max 2100/PC, com radiação Cu-Kα de λ=1,544 Å, na UNESP/Bauru. 

As medidas de microscopia eletrônica de varredura foram realizadas num 

equipamento modelo Quanta 400 – FEI, no Centro de Caracterização e 

Desenvolvimento de Materiais, UFSCar, São Carlos.  

As medidas de microdureza foram realizadas num microdurômetro da marca 

Shimadzu, modelo HMV-2, que está acoplado a um microcomputador, com carga de 

100 gf por 60 s, no Laboratório de Bioquímica da Faculdade de Odontologia da USP, 

Campus de Bauru. Para cada amostra, foram realizadas cinco identações. 

O módulo de elasticidade dinâmico foi obtido com auxílio da técnica de 

espectroscopia mecânica, utilizando um pêndulo de torção, que opera na faixa de 

freqüência de 4 a 30 Hz, em uma faixa de temperatura de 100 a 700 K e vácuo da 

ordem de 10-6 Torr. Os dados são coletados por um sistema automático, que 

basicamente mede as oscilações em torno da posição de equilíbrio. As medidas do 

módulo de elasticidade não foram realizadas nas amostras Ti-15Mo#0, por não 

possuírem o formato adequado para a realização das medidas. 

  
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A Tab. 1 apresenta a composição química da liga Ti-15Mo, realizada no estado 

bruto de fusão. Pode-se observar uma boa homogeneidade da liga e a pequena 
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diferença em relação ao valor nominal de 15% em peso da liga (3,5 %), que pode 

ser associada a pequenas flutuações de concentração de Mo ao longo da amostra, 

uma vez que foram retirados pequenos pedaços das extremidades do lingote, 

regiões mais críticas em relação à homogeneidade. 

 
Tabela 1 - Análise química quantitativa da amostra Ti-15Mo. 
Elemento Mo Cr Fe Ni Ti 

% em peso 14,47 0,008 0,024 0,007 Balanço 

  
A medida da concentração de intersticiais presentes nas amostras da liga Ti-

15%Mo nas condições estudadas neste trabalho é mostrada na Tab. 2. Pode ser 

observado que a amostra já possuía oxigênio e nitrogênio, oriundos da fusão. Após 

o forjamento rotativo a quente, tratamento térmico e dopagem com oxigênio, houve 

um aumento na concentração desses gases. 

Os valores obtidos para a densidade da liga nas várias condições também estão 

apresentados na Tab. 2. Pode-se verificar que o valor obtido para densidade da liga 

Ti-15Mo#0 está próximo ao valor teórico de 4,973 g/cm3, calculado a partir das 

densidades teóricas do titânio e do molibdênio(18), o que é um indicativo que o 

cálculo estequiométrico dos elementos foi realizado de maneira satisfatória. Já para 

a liga Ti-15Mo#1 houve um aumento da densidade que pode ser explicado pela 

alteração microestrutural, pois a fase α aumentou significativamente, sendo esta 

fase mais densa que a β. Nas amostras Ti-15Mo#2 e Ti-15Mo#3, houve uma 

diminuição da fase α. Apesar da amostra Ti-15Mo#3 possuir maior teor de oxigênio, 

sua densidade diminuiu, o que pode ser explicado pelo fato da densidade do 

oxigênio estar em torno de 1,42 x 10-3 g/cm3, muito menor quando se comparada 

com os  elementos da liga, como molibdênio e titânio, que possuem densidade de 

10,22 g/cm3  e 4,54 g/cm3, respectivamente, não influenciando de forma significativa 

a densidade das ligas. 

Os difratogramas de raios X para as quatro condições estudadas neste trabalho 

são mostrados na Fig. 1, comparando-se com o titânio cp. Pode-se observar 

claramente uma diferença significativa quando comparados às condições estudadas 

com o difratograma do titânio cp. É possível constatar uma modificação estrutural 

significativa com a adição de 15% em peso de molibdênio, da estrutura hexagonal 

compacta para a cúbica de corpo centrado, semelhante ao observado por Ho e 

coloboradores(9). Esses resultados indicam que a estrutura do sistema de ligas 
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binárias de Ti-Mo é sensível à composição de molibdênio. De acordo com Bania e 

colaboradores(19) é necessário um mínimo de 10% em peso de molibdênio para que 

haja a predominância da fase β à temperatura ambiente.  

 
Tabela 2 - Valores das concentrações de intersticiais, densidade e fases das amostras da liga Ti-

15Mo, em todas as condições estudadas neste trabalho. 
Amostra Oxigênio (%p.) Nitrogênio (%.p) ρ (g/cm3) Fase β (%.p) Fase α’ (%.p) 

Ti-15Mo#0 0,137± 0,005 0,0056± 0,0014 4,96 ± 0,01 97,72 2,28 

Ti-15Mo#1 0,177 ± 0,004 0,0071 ± 0,002 5,02 ± 0,01 75,50 24,50 

Ti-15Mo#2 0,223 ± 0,002 0,0097 ± 0,002 4,99 ± 0,01 97,92 2,08 

Ti-15Mo#3 0,251 ± 0,008 0,0203 ± 0,002 4,98 ± 0,01 95,70 4,30 

 
Os difratogramas mostrados na Fig. 1 foram analisados utilizando-se o método 

de Rietveld(20), sendo possível quantificar a porcentagem em peso das fases α’ e β, 

que são apresentadas na Tab. 2. Por esta tabela, verifica-se que os tratamentos 

realizados nas amostras influenciaram sua microestrutura, mostrando variação na 

quantidade de cada fase. Após o forjamento rotativo, observa-se um aumento mais 

significativo na quantidade da fase α’, atingindo 25% em peso, o que pode ser 

explicado pelo fato da amostra ter sido aquecida e resfriada em uma taxa que 

permitiu a retenção da fase α’. Porém, após o tratamento térmico de 

homogeneização, a quantidade de fase α’ diminuiu, voltando ao valor próximo da 

condição após fusão. A Fig. 2 mostra como exemplo, a análise do difratograma da 

amostra Ti-15Mo#1, após forjamento, onde são mostrados os picos das duas fases.  

A Fig. 3 mostra as microscopias das amostras Ti-15Mo#1, Ti-15Mo#2 e Ti-

15Mo#3. É possível perceber diferenças quanto ao tamanho de grãos e que a matriz 

metálica de todas as ligas é predominantemente β [9], estando em acordo com os 

difratogramas de raios X e as análises de Rietveld que quantificaram a 

predominância β. Pode-se observar ainda, que após o tratamento térmico de 

homogeneização, houve um grande crescimento dos grãos em relação a Ti-15Mo#1, 

que pode ser explicado pelo fornecimento de energia para a amostra durante o 

aquecimento, que permitiu o seu crescimento. 
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Fig. 1 - Difratogramas da liga Ti-15Mo antes), 
após o forjamento rotativo, tratada termicamente 

e após primeira dopagem com oxigênio, 
comparados com Ti cp. 

Fig. 2 – Difratograma da liga Ti-15Mo após o 
forjamento rotativo (Ti-15Mo#1), analisado por 

Rietveld. 
 

 

 
(a) (b) (c) 

Fig. 3 – Microscopia eletrônica de varredura para as amostras Ti-15Mo#1 (a), Ti-15Mo#2 (b) e Ti-
15Mo#3 (c). 

 
Na Fig. 4, são apresentados os resultados do ensaio de dureza, é possível 

observar que a liga Ti-15Mo possui uma dureza maior em relação ao Ti cp. A 

amostra Ti-15Mo#1 possui uma dureza em torno de 325 Hv e após o forjamento 

houve um aumento significativo de 15%, o que esta relacionado ao aumento da fase 

α’ que possui maior dureza. A amostra Ti-15Mo#2, possui uma dureza igual à 

forjada, o que está possivelmente relacionado com o aumento da concentração de 

oxigênio.  

Como o oxigênio é muito reativo ele pode ter formado solução sólida e ter 

ocorrido o endurecimento por solução sólida, o que compensaria a diminuição da 

fase α’. Com a primeira dopagem com oxigênio, houve um aumento significativo da 

dureza, que pode ser explicado pelo fato de aumentar a fase α’ e a concentração de 
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oxigênio, que foi a maior de todas as condições, podendo ter ocorrido também 

endurecimento por solução sólida. 

O módulo de elasticidade dinâmico em função da temperatura, obtido com o 

auxilio da técnica do pêndulo de torção, é mostrado na Fig. 5. Por meio desta 

técnica, foi possível medir o amortecimento das vibrações livres do sistema, 

relacionado com a dissipação da energia elástica (atrito interno) e a freqüência de 

oscilação da amostra, relacionada com o módulo de elasticidade, E, pela seguinte 

equação(23,24): 

 
22

3
32 IfE Λ= π                             (A) 

 
onde: I é o momento de inércia do sistema; f é freqüência de oscilação e Λ é uma 

constante que depende da geometria da amostra. Para uma amostra de seção 

circular é dada pela equação(23): 

 

4

32
d
L

π
=Λ                                     (B) 

 
onde: L e d são o comprimento útil e diâmetro da amostra, respectivamente. 

 

Ti cp #0 #1 #2 #3 Ref [8] Ref [21] Ref (22)
0

50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550

 

 Condições

 

D
ur

ez
a 

(H
v)

 

250 300 350
80

90

100

110

120

 

 

E 
(G

Pa
)

Temperatura (K)

 Ti-15Mo#1
 Ti-15Mo#2
 Ti-15Mo#3
 Ti cp

 
Fig. 4 - Módulo de elasticidade dinâmico para a 

Ti-15Mo, para as várias condições. 
Fig. 5 - Módulo de elasticidade dinâmico para a 

Ti-15Mo, para as várias condições. 
 
Observa-se que há um decréscimo do módulo de elasticidade com o aumento 

da temperatura, que é característico da maioria dos metais, devido ao amolecimento 

natural que possuem com o aumento da temperatura. Os resultados mostram que 

este material tem grande potencial para ser usado como biomaterial, principalmente 
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em aplicações ortopédicas. O módulo de elasticidade das ligas do tipo β, 

recentemente desenvolvidas, está entre 55 e 85 GPa(10), em concordância com os 

resultados obtidos para a liga Ti-15Mo. Esses valores são muito menores quando 

comparados ao titânio cp e a ligas de titânio do tipo α e α + β. No entanto, esses 

valores são muito superiores ao do osso, geralmente entre 17 e 28 GPa(25). Pela Fig. 

4, é possível observar que a liga Ti-15Mo#1 possui o maior módulo, em torno de 99 

GPa, e que após o tratamento térmico de homogeneização, houve uma diminuição 

de cerca de 11% do valor do módulo de elasticidade caindo para 86 GPa. Isto está 

associado com a diminuição da quantidade da fase α’, e também ao alívio das 

tensões internas provenientes do forjamento rotativo. A fase α’ por possuir estrutura 

hexagonal compacta, sendo que este tipo de estrutura possuir alto fator de 

empacotamento (0,74), ou seja, os átomos estão mais próximos e a força da ligação 

química entre eles é mais intensa. Como o módulo de elasticidade é intimamente 

ligado com a natureza das ligações químicas, assim aumentando a intensidade da 

ligação química o módulo será mais elevado. Na liga Ti-15Mo#3, houve um aumento 

do módulo, pois foi aumentada a concentração de fase α’ e esta fase esta associada 

com o aumento do valor do módulo. Além disso, nesta liga a concentração de 

oxigênio era maior então uma possível explicação é que o oxigênio tem o papel de 

aumentar valor do módulo de elasticidade. 

 
4. CONCLUSÕES 
 

Amostras da liga Ti-15Mo foram preparadas por fusão a arco e caracterizadas 

por análises químicas quantitativas de elementos e gases, medidas de densidade, 

difração de raios X, análise pelo Método de Rietveld, microscopia eletrônica de 

varredura e módulo de elasticidade. Foram estudadas várias condições de 

processamento a fim de analisar a influência em suas propriedades, com a amostra 

passando por quatro condições diferentes: estado bruto de fusão, após forjamento 

rotativo a quente, tratamento térmico de homogeneização de fase e dopagem com 

oxigênio. Nos difratogramas de raios X e por meio da análise por Rietveld, verificou-

se que houve alterações microestruturais, modificando a proporção de fases 

presentes nas amostras. Os resultados de módulo de elasticidade mostraram que a 

microestrutura e a concentração de intersticiais influenciam seu valor, sendo 

possível verificar isto ao longo das varias condições que as amostras foram 
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submetidas. O módulo de elasticidade encontrado para esta liga variou de 86 a 100 

GPa, valores próximos aos encontrados na literatura para ligas de titânio do tipo β. 
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STUDY OF THE EFFECT OF HEAT TREATMENTS AND THE ADDITION OF 
OXYGEN ON THE MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF Ti-

15Mo ALLOY USED AS BIOMATERIAL 
 

ABSTRACT 
The Ti-15Mo alloy has its mechanical properties strongly modified by heat 

treatments and the addition of interstitial elements such as oxygen, for example. In 

this sense, the objective of this paper is to evaluate the effect of heat treatment and 

the introduction of oxygen on the microstructure and mechanical properties of Ti-15% 

pMo alloy. The samples used in this work consist of Ti containing 15% in weight of 
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molybdenum, which were characterized by density measurements, X-ray diffraction, 

optical and scanning electron microscopy, microhardness and mechanical 

spectroscopy. The diffraction patterns were analyzed by Rietveld method, where it 

was possible to obtain the lattice parameters and the amount (in %) of each phase 

present in the microstructure. The results of optical and scanning electron 

microscopy are consistent with the X-ray diffraction, showing a predominance of 

structures of the beta type. The elasticity modulus obtained was about 90 GPa, 

indicating that this is a promising alloy for use in dental implants. 

 
Keywords: Ti alloys, Microstructure, Rietveld Method, Elasticity Modulus.  
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