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RESUMO 

Ligas de titânio formam a classe de materiais metálicos utilizados para aplicações 

biomédicas devido a excelente combinação de propriedades físicas e a sua 

biocompatibilidade.  As ligas que possuem Alumínio e Vanádio são hoje, as mais 

utilizadas, mas alguns estudos relataram efeitos adversos com a presença em longo 

prazo de Al e V no corpo, sem mencionar que o valor do módulo de elasticidade 

desta liga é muito superior ao osso. Neste trabalho, estuda-se as variações 

microestrutural e de dureza de uma liga binária Ti10Nb, do tipo α+β, liga esta que 

possuo o elemento β-estabilizador em substituição aos elementos Al e V.  Para 

caracterização da liga, foi utilizado  as análises por difração de raios X, microscopia 

eletrônica de varredura e o ensaio de dureza. Com a difração de raio-X  não foi 

possível observar a formação de fase β nem na amostra bruta de fusão, nem na 

solubilizada, a única que possuía uma fase β sobreposta a α foi a envelhecida. Com 

a microscopia permitiu que fossem observadas a presença da fase β e a mudança 

da fase α.  Os valores encontrados no ensaio de dureza mostraram tendência para 

aumentar com a concentração de nióbio na liga.  

 

Palavras-chave: Ligas de Titânio, Ligas do tipo α+β, Tratamento Térmico, Fase β, 
Microestrutura, Dureza 

21º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais
09 a 13 de Novembro de 2014, Cuiabá, MT, Brasil

5408

mailto:tatibarretto@hotmail.com
mailto:rodrigoecoelho@gmail.com
mailto:soniareginacefetba@yahoo.com.br


 

1. INTRODUÇÃO  
 

As ligas de titânio são amplamente utilizadas na fabricação de implantes biomédicos, 

e na indústria aeronáutica, porque possuem, para o primeiro uma biocompatibilidade 

excelente e, para o segundo, excelente combinação de propriedades físicas. A formação 

destas ligas biocompatíveis com o titânio é possibilitada pela sua característica de 

biomaterial, denominação adquirida por apresentar propriedades como a excelente 

compatibilidade com o organismo, alta resistência mecânica, elevada, resistência à 

corrosão e a boa flexibilidade. 

As ligas de titânio são classificadas a partir das fases presentes em sua 

microestrutura, ou seja, de acordo com a concentração de elementos de liga que 

modificarão sua microestrutura e propriedades mecânicas. Diferentes propriedades das 

ligas de titânio podem ser conseguidas com a variação da composição química e a 

realização de  tratamentos térmicos e mecânicos. De acordo com a natureza de suas 

microestruturas, as ligas de titânio podem ser divididas em cinco classes, sempre 

relacionadas com a retenção da fase  β à temperatura ambiente, que são: ligas α, ligas 

near-α, ligas α+β, ligas near-β e ligas β (MELLO,2004). 

As ligas que possuem Alumínio e Vanádio como elemento de liga são hoje, as mais 

utilizadas, mas alguns estudos relataram efeitos adversos com a presença em longo 

prazo de Al e V no corpo, sem mencionar que o valor do módulo de elasticidade desta liga 

é muito superior ao osso. Essas ligas comerciais são do tipo α+β, entretanto, para a 

produção de implantes ortopédicos, aos poucos estão sendo substituídas por ligas do tipo  

β que possuem baixo modulo de elasticidade, elevada resistência à corrosão e maior 

biocompatibilidade.  

A finalidade de se realizar tratamentos térmicos em ligas de titânio é a de obter as 

microestruturas e propriedades desejadas para diferentes aplicações. Em uma mesma 

liga, diferentes microestruturas e propriedades podem ser obtidas através de tratamento 

térmico. As microestruturas desejadas somente são obtidas através de etapas 

controladas e adequadas de processamento mecânico e tratamento térmico. 

No Brasil, a fabricação de implantes ortopédicos à base de titânio é muito restrita 

devido ao alto custo desse elemento, neste trabalho utilizou-se o nióbio  por dois motivos: 

por possibilitar a formação de uma liga exclusivamente do tipo β e pelo fato do país ter 

grande disponibilidade do elemento e com a finalidade desse estudo possibilitar que 
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outros trabalhos sejam confeccionados com outras composições químicas, aumentando a 

concentração de nióbio e diminuído a de titânio e utilizando-se tratamentos térmicos para 

que as propriedades desejadas sejam conseguidas, á fim de se diminuir os custos de 

produção. 

Neste trabalho foram analisadas as alterações microestruturais de uma liga 

biocompatível, à base de Titânio e Nióbio submetida ao tratamento térmico de 

solubilização e envelhecimento.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
  

Os corpos de prova foram obtidos em escala laboratorial em formas de lingotes de 

50g. Para a fundição, utilizou-se um forno de fusão a arco com câmara de fusão. A fonte 

utilizada foi de corrente continua, com um sistema de vácuo e injeção de argônio, que 

permite obter uma atmosfera inerte, com capacidade de oferecer cerca de 350A. 

As amostras fundidas foram submetidas ao processo de fluorescência de raio X, 

feita pelo equipamento S2 Ranger, da Bruker, para que a sua composição química fosse 

determinada. Em seguida, submetidas ao tratamento térmico. 

O tratamento térmico utilizado foi o de solubilização seguido de envelhecimento. A 

liga Ti10Nb foi solubilizada a 900°C, resfriada em água gelada e envelhecida a 595°C por 

2 horas. Para o tratamento térmico das amostras utilizou-se um forno a resistência elétrica 

BRASIMET, com uma amplitude de variação de temperatura de 1200°. As amostras foram 

colocadas em uma bandeja feita de aço inox ferrítico 430. 

As amostras foram analisadas por microscopia eletrônica de varredura em um MEV 

de marca Tescan modelo VEGA 3 LMU. A técnica utilizada foi feita por Elétron 

Secundário, com uma voltagem de 20kV. 

Foi utilizado um difratômetro de raios-X modelo XRD-7000, de marca Shimadzu. A 

Tabela 1 abaixo estabelece todos os parâmetros utilizados. 

 
Tabela 1: Parâmetros Utilizados para Análise de Difração de Raio-X 

 

Parâmetros 
Voltagem (kV) 40kV 

Corrente (mA) 30mA 

Veloc. De Corrida (°/min) 2°/min 

Ângulo 30°-90° 

 

Foi feito ensaio de dureza em um durômetro analógico com carga de 1471 N e 

indentador cônico (120º) de diamante, utilizando a escala Rockwell C, convertendo-se, 

posteriormente para escala Vickers. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 

Para a determinação da composição química da liga foi utilizada a técnica de 

Fluorescência de Raio-X, da liga Ti10Nb  apresentou 89,00% de titânio, 9,99% de nióbio, 

0,147% cálcio, 0,158% de cloro e 0,411% de enxofre, todos em peso. Esse resultado da 

composição química pode ser consideravelmente aceitável já que o desejável era de 10% 

de Nb e 90% de Ti. Essa pequena diferença entre o valor experimental e nominal deve-se 

ao grau de pobreza dos componentes químicos. Foram encontradas três componentes 

que não se esperava (S, Cl e Ca), tudo indica que essas impurezas surgiram devido ao 

transporte inadequado e a exposição da amostra ao ambiente. 

Os tratamentos térmicos em ligas de titânio são realizados para se obter as 

microestruturas e propriedades desejadas para determinadas aplicações. As 

microestruturas desejadas somente são obtidas através de etapas controladas e 

adequadas de processamento mecânico e tratamento térmico. O tratamento térmico 

possibilitou uma maior retenção da faz β na estrutura da amostra, o que podem ser 

evidenciado pelo aumento da fase na microestrutura e como o aumento da dureza após o 

tratamento térmico. 

Utilizou-se análise por difração de raios-X para que se possa determinar as fases 

presentes e os intermetálicos. Apresenta-se na Figura 1, os resultados encontrados com a 

difração de raios-X da amostra bruta de fusão (a), solubilizada (b) e envelhecida (c). 

 

Figura 1: Difratograma da Liga Ti10Nb. (a) Bruta de Fusão; (b) Solubilizada; (c) Envelhecida. 

 
Na difração de Raios-X não foi identificada a fase β em duas das três amostras 

(bruta de fusão, solubilizada). Segundo Barbosa, 2009, em sua tese de doutorado, “... isso 

pode ser atribuído à quantidade do soluto.” Somente na amostra envelhecida, foi 
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encontrada uma fase β sobreposta em uma fase α em cerca de 35°. Esta fase surgiu 

devido ao resfriamento lento dentro do forno. 

A presença de elementos estabilizadores da fase β na liga, e α em pequenas 

quantidades faz com que o campo α+β aumente o suficiente para permitir que uma 

pequena quantidade de fase β, em equilíbrio metaestável, possa ficar retida em 

temperatura ambiente; permitindo assim, a transformação martensítica da fase β em  α’ 

(martensita de estrutura hexagonal) dentro de uma faixa muito limitada, obtida através das 

altas taxas de resfriamento, a partir do campo α+β. Além da fase α, na amostra 

solubilizada, ocorreu a formação da fase α’, em 52,88° e 70,18°, este fato comprova a 

presença de martensita na liga. 

Na análise por difração de raios-X realizada na amostra envelhecida, seguida de 

resfriamento ao ar foi observada apenas a fase α. Em comparação, com a amostra bruta 

de fusão, observa-se que há uma maior intensidade dessa fase.  

A análise microestrutural da liga foi realizada através da Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV). A Figura 2 mostra a micrografia da amostra de Ti10Nb bruta de fusão.  

A liga é do tipo α+β com a fase α distribuída, homogeneamente na matriz β. É possível 

observar a existência de duas fases, uma mais clara, fase β, e outra mais escura, fase α.  

  
 

Figura 2: MEV da liga Ti10Nb Bruta de Fusão 

 
A Figura 3 trata-se da microscopia da amostra que passou pelo tratamento de 

solubilização e envelhecimento. Com o aumento do teor de nióbio, as lamelas da fase α 

tornam-se cada vez mais finas (BARBOSA, 2009), ou seja, a fase β é mais espessa.  
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Figura 3: MEV da Liga Ti10Nb Envelhecida 

 
Observa-se que depois do envelhecimento, que houve uma dispersão das placas de 

α, fato que ocorre devido à temperatura de envelhecimento. A dispersão das placas de α 

é diretamente proporcional à temperatura utilizada durante o envelhecimento (DONACHE, 

1987). 

A Tabela 2 apresenta à média de dureza Vickers obtida pela análise a liga em seu 

estado bruta de fusão. Como pode ser evidenciado pelos resultados encontrados na 

difração de raios-X, o valor de dureza não foi muito alto devido ao fato de o baixo teor de 

nióbio ser muito pequeno e não possibilitou que houvesse a estabilização da fase β. 

Tabela 2: Dureza Vickers da Liga Ti10Nb em sua Estrutura Bruta de Fusão 

Composições 
 (% em peso) 

 
Média de Dureza (HV) 

 
Desvio Padrão (HV) 

Ti10Nb 236,5 ±2,3 

 
A Tabela  mostra a dureza Vickers da liga Ti10Nb após o tratamento térmico de 

solubilização e envelhecimento, é possível perceber que a realização do tratamento 

térmico provocou um aumento significativo no valor da dureza. Segundo, Barbosa, 2009, 

o “... aumento da dureza está relacionado com a presença de martensita na 

microestrutura da amostra, o que demonstra que o tratamento térmico de solubilização é 

uma etapa importante na otimização das propriedades mecânicas”. 

 

Tabela 3: Dureza Vickers da Liga Ti10Nb após Tratamento  de  Solubilizada Seguida de 
Envelhecimento 

Composições 
 (% em peso) 

 
Média de Dureza (HV) 

 
Desvio Padrão (HV) 

Ti10Nb 277,2 ±1,9 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho apresentou o comportamento microestrutural e as variações na dureza 

da liga Ti10Nb, submetida ao tratamento térmico de solubilização e envelhecimento.  

Foram utilizados para a caracterização do material, as análise por fluorescência de 

raios-X, difração de raio-X, microscopia eletrônica de varredura (MEV) e ensaio de 

dureza.  

Na análise por difração de raio-X não foi possível observar a presença de fase β nas 

amostras bruta de fusão e solubilizada, mostrando a predominância de fase α. Este fato é 

explicado pela pequena quantidade do elemento β-estabilizador. Na amostra envelhecida, 

foi encontrada uma fase β sobreposta em uma fase α. Esta fase surge devido ao 

resfriamento dentro do forno, lento, que proporcionou a formação dessa fase. 

As micrografias mostraram que o tratamento térmico de solubilização e 

envelhecimento, provocou aumento da solubilização do nióbio e a transformação da fase 

α acicular em lamelas de fase α. Ambas as fases coexistem nas ligas, contudo, a 

quantidade presente fase β, nas amostras bruta de fusão e solubilizada, não é suficiente 

para atingir o limite de detecção do difratômetro. 

Com o ensaio de dureza foi possível perceber que com tratamento térmico e 

consequentemente o aumento da concentração de nióbio na liga, a tendência do aumento 

da dureza. 
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STUDY ON THE INFLUENCE OF HEAT TREATMENT, SOLUBILIZATION AND 
AGEING IN the MICROSTRUCTURE BIOCOMPATIBLE ALLOY TI10NB 

 

ABSTRACT 
 

Titanium alloys are the class of metallic materials used for biomedical applications due the 
excellent combination of physical properties and biocompatibility. Alloys that have Aluminum 
and Vanadium are the most used today but some studies have reported adverse effects with 
long-term presence of Al and V in the body, not to mention the value of the elastic modulus of 
this alloy is much higher than the elastic modulus of the bone. In this work we study the 
microstructure and hardness variations of a binary alloy Ti10Nb of α + β type, a league that 
possess the β- stabilizing element in substitution of Al and V. To characterize the elements of 
this alloy X-ray diffraction, scanning electron microscopy and hardness testing were used. With 
the X- ray diffraction was not possible to observe the formation of β phase neither before nor 
the after heat treatments. The microscopy allowed the presence of β phase and α phase 
change to be observed. 
 
 
Keywords: Titanium alloys, type α + β type alloys, Heat Treatment, Phase β, Microstructure.   
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