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1 – Introdução 

 

Materiais com comportamento adequado em temperaturas elevadas e ambientes 

agressivos tornaram-se uma necessidade científica, tecnológica e economicamente 

viável nos dias de hoje. Estudos tem sido realizados, independente de objetivos 

comerciais, para o aprimoramento na obtenção de novas ligas e, principalmente, para a 

reavaliação de ligas comerciais já existentes, por meio da aquisição de dados em 

condições de maior severidade. O comportamento de metais e ligas durante a 

deformação em altas temperaturas é complexo e muda com parâmetros de 

processamento termomecânicos e com as condições de trabalho. 

O comportamento dos materiais metálicos em temperaturas elevadas está 

intimamente relacionado com a presença de imperfeições cristalinas, devido à maior 

mobilidade atômica, e consequentemente aos processos que envolvem o fenômeno da 

difusão. Temperaturas elevadas aumentam a capacidade de movimentação de 

discordâncias e podem ativar outros mecanismos responsáveis pelo processo de 

deformação, como a possibilidade de operação de novos sistemas de escorregamento e a 

deformação localizada ao longo dos contornos granulares. As condições ambientais, a 

exemplo dos meios agressivos, exercem uma forte influência na grande maioria das 

ligas, principalmente quando conjugadas com processos que envolvem a instabilidade 

metalúrgica, conduzindo um componente estrutural a uma possível falha de forma 

prematura. 

O titânio e as suas ligas são excelentes para aplicações como em componentes 

estruturais submetidos a altas temperaturas devido a sua alta resistência, baixa massa 

específica, boa resistência à corrosão e estabilidade metalúrgica. A liga Ti-6Al-4V é a 

mais importante das ligas de titânio usadas em engenharia, combinando propriedades 

atrativas com trabalhabilidade. Tem sido muito utilizada na indústria aeronáutica e 

aeroespacial, particularmente para aplicações que requerem resistência em alta 

temperatura. 

A afinidade do titânio por oxigênio é um dos principais fatores que limitam a 

aplicação de suas ligas como materiais estruturais em altas temperaturas. A oxidação 

resulta na perda de material pelo crescimento na camada de óxido e endurecimento da 

liga pela dissolução de oxigênio. Apesar dos notáveis avanços no desenvolvimento de 

ligas de titânio com alta resistência à tração, ductilidade e resistência à fluência em altas 
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temperaturas, problemas com oxidação limitam o uso dessas ligas em temperaturas 

superiores a 600 oC. Revestimentos de proteção que servem como barreiras à ação de 

oxigênio seriam, em princípio, passíveis de serem usados em ligas de titânio por longo 

tempo em altas temperaturas. Todavia, problemas de aderência durante o ciclo térmico e 

a difusão dos elementos do recobrimento no substrato são as atuais dificuldades 

encontradas na pesquisa desses materiais. 

Na tentativa de melhorar as propriedades em tração e em fluência da liga Ti-6Al-

4V, tem sido estudada a modificação da sua superfície. Nas modificações superficiais 

podem ser utilizados tratamentos térmicos, recobrimentos e tratamentos termoquímicos 

(oxidação, carbonetação e nitretação). Neste projeto será estudado o efeito da oxidação 

térmica e da nitretação por plasma nas propriedades mecânicas em tração a quente e em 

fluência da liga Ti-6Al-4V. 

A modificação superficial tem como objetivo ser uma barreira à difusão. A 

nitretação modifica a estrutura da superfície pela formação de diferentes fases cristalinas 

tais como Ti2N e TiN. A presença destas fases cristalinas resulta em aumento de dureza 

do material. Várias formas de nitretação tem sido investigadas para melhorar as 

propriedades superficiais das ligas à base de titânio, tais como nitretação a gás, 

nitretação a laser e várias formas de nitretação assistidas por plasma. A nitretação por 

plasma das ligas de titânio mostrou várias vantagens sobre outros métodos, 

principalmente devido à facilidade de despassivação superficial por pulverização 

catódica e melhor recobrimento superficial em formas complexas. A eficiência de custos 

e desempenho das peças também é beneficamente afetada pelo tempo de tratamento 

reduzido e pela maior dureza das camadas formadas. 

A natureza da oxidação pode ter uma influência importante sobre as 

propriedades em temperaturas elevadas. Uma camada fina de óxido normalmente 

conduzirá a um aumento na resistência mecânica, mas a penetração intergranular do 

óxido geralmente implica em um decréscimo no tempo de ruptura por fluência e fratura 

intergranular. A vida em serviço de um material é bastante reduzida quando este deve 

operar em atmosfera de combustão de gases quentes ou em meios corrosivos. Estudos 

recentes de difusão de oxigênio podem ser correlacionados com tamanho de grão e 

microestrutura do material. O aumento dos níveis de oxigênio é associado com o 

aumento de microdureza e diminuição da ductilidade do titânio. Tais estudos são 

escassos na literatura e justificariam as respostas dos dados de fluência pela capacidade 

de oxidação de cada microestrutura. 
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Após a nitretação por plasma e a oxidação térmica da liga Ti-6Al-4V em 

diversas condições serão feitos ensaios de tração a quente e de fluência. As superfícies 

de fratura dos corpos-de-prova ensaiados em tração a quente e em fluência serão 

analisadas por MEV. Além disto, será feita a caracterização microestrutural da liga e da 

camada nitretada por microscopia (óptica e MEV) e por difratometria de raios-X (fases 

presentes). Os resultados serão analisados buscando correlações entre as modificações 

da superfície por meio do processo de nitretação e de oxidação térmica e as 

propriedades em fluência. 

O estudo de fluência de ligas de titânio com diferentes tratamentos superficiais é 

um projeto inovador e representa um avanço no cenário tecnológico nacional e 

internacional, visto a necessidade de estudo da oxidação e resistência dos materiais 

estruturais em temperaturas elevadas e condições de maior severidade. O presente 

projeto é inovador, permitindo o conhecimento mais detalhado da influência da 

resistência à fluência da liga Ti-6Al-4V após modificação superficial. Em função da 

disponibilidade dos equipamentos, pretende-se obter conjuntos de curvas e parâmetros 

experimentais relativos às regiões primária, secundária e terciária como função das 

tensões e temperaturas aplicadas. A ductilidade, taxa de fluência estacionária e tempo de 

vida serão avaliados quanto aos efeitos do tratamento térmico e superficial, podendo-se 

estabelecer uma análise comparativa de estudos anteriores com os resultados obtidos 

nos ensaios ao ar e nos corpos-de-prova sem tratamento e após os tratamentos 

superficiais de oxidação térmica e nitretação a plasma. A caracterização microestrutural 

pelas técnicas de microscopia eletrônica de varredura e de transmissão serão ferramentas 

valiosas para a compreensão dos mecanismos de fluência. A temperatura e a duração 

dos tratamentos superficiais serão os parâmetros estudados. 

O grupo de estudos de fluência formado por pesquisadores do ITA, do IPEN, do 

INPE, da EEL-USP e mais recentemente do Mackenzie e da UNIFESP-São José dos 

Campos, tem estudado a fluência de ligas de titânio há vários anos. Como resultado 

destes estudos, vários trabalhos têm sido publicados. O estudo de fluência de ligas de 

titânio modificadas superficialmente é um projeto inovador e representa um avanço no 

cenário tecnológico nacional e internacional, visto a necessidade de estudo da 

resistência dos materiais estruturais em temperaturas elevadas em condições de maior 

severidade. 
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2 - Objetivos 
 

O objetivo geral do projeto é estudar o efeito da nitretação por plasma e da 

oxidação térmica da liga Ti-6Al-4V nas propriedades mecânicas em tração a quente e 

em fluência. Este estudo busca correlações entre os parâmetros do processo de 

nitretação por plasma e de oxidação térmica na microestrutura, na microdureza, nas 

propriedades mecânicas em tração a quente e principalmente em fluência. 

Este projeto tem como objetivos específicos: 

 Realizar tratamentos superficiais em amostras e corpos-de-prova da liga Ti-

6Al-4V, utilizando o processo de nitretação por plasma e oxidação térmica. 

 Analisar a camada nitretada e a camada oxidada com relação à microestrutura 

e microdureza. 

 Analisar a liga Ti-6Al-4V nitretada por plasma e oxidada termicamente em 

tração a quente e fluência em temperaturas entre 500 e 700°C na modalidade 

de carga constante. 

 Caracterizar microestruturalmente a liga Ti-6Al-4V antes e após os ensaios de 

fluência por difratometria de raios-X e microscopia eletrônica de varredura. 

 Compreender os mecanismos de fluência da liga Ti-6Al-4V sob as condições 

de temperatura, carga e tratamentos utilizados. 

 Implantar o Laboratório de Fluência no Mackenzie. 

 Estabelecer uma análise comparativa com os resultados da liga Ti-6Al-4V não 

modificada superficialmente. 
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3 – Revisão Bibliográfica 
 

A liga Ti-6Al-4V é uma das ligas de titânio mais utilizadas devido à menor 

densidade do que o titânio puro, mas com propriedades mecânicas e físicas mais 

favoráveis. Estas propriedades tornam a liga Ti-6Al-4V de interesse em aplicações 

aeronáuticas e como biomaterial [1–5]. Este material tem uma estrutura de duas fases: 

uma fase hexagonal α-Ti com alumínio em solução sólida e uma fase β-Ti com o 

vanádio estabilizando o reticulado cúbico de corpo centrado [6]. Esta estrutura bifásica 

contribui para uma resistência mecânica mais elevada comparada com o titânio puro Ti 

[6]. Tratamentos superficiais tais como nitretação e oxidação tem sido investigados 

como possíveis soluções para a melhoria das propriedades desta liga [4,7–10]. A 

modificação superficial tem como objetivo ser uma barreira à difusão [8]. A nitretação 

modifica a estrutura da superfície pela formação de diferentes fases cristalinas tais como 

Ti2N e TiN [5,10]. A presença destas fases cristalinas resultam em aumento de dureza 

do material [11].  

O titânio é amplamente distribuído no Universo. É abundante na Terra e tem 

sido detectado em meteoritos, na lua, no sol e em outras estrelas. A sua concentração de 

cerca de 0,6% dentro da crosta terrestre o torna o quarto metal mais abundante depois do 

ferro, alumínio e magnésio [12,13]. Sua quantidade é 20 vezes maior do que a do 

cromo, 30 vezes maior do que o níquel, 60 vezes maior do que o cobre, 100 vezes maior 

do que o tungstênio e 600 vezes maior do que o molibdênio [12]. Por causa das 

propriedades tribológicas pobres do titânio e suas ligas, tratamentos termoquímicos 

superficiais, tais como diferentes tipos de nitretação são recomendados para aumentar a 

gama de aplicações médicas e industriais. [14] 

Titânio e suas ligas são excelentes para aplicações como componentes estruturais 

submetidos a altas temperaturas devido a sua alta resistência, baixa massa específica, 
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boa resistência à corrosão e estabilidade metalúrgica. Uma parte substancial da pesquisa 

em fluência tem sido dedicada à liga Ti-6Al-4V devido a sua importância industrial e 

tecnológica. A sua alta resistência a fluência é de grande importância para uso em 

motores [16,17]. Entretanto, a afinidade com o oxigênio é um dos principais fatores que 

limitam sua aplicação como um material estrutural em altas temperaturas. A alta 

solubilidade sólida do oxigênio no titânio resulta na perda de material e na formação de 

uma camada frágil e de alta dureza durante a exposição ao ar em temperaturas elevadas. 

A reatividade do titânio e suas ligas com o nitrogênio é similar a sua ação com o 

oxigênio, onde uma camada de óxido é formada na superfície como um nitreto [18]. 

Têm sido observados avanços no desenvolvimento de ligas de titânio com o objetivo de 

aumentar as propriedades de fluência, embora a oxidação superficial limite o seu 

emprego em temperaturas superiores a 600°C [19]. 

 A indústria aeroespacial absorve 75% da produção mundial de titânio, sendo a 

liga Ti-6Al-4V uma das ligas mais versáteis. Uma das características que mais tem 

contribuído para o crescimento do seu uso para fins estruturais refere-se ao seu alto 

ponto de fusão. Sua utilização concentra-se em componentes aeroespaciais, onde a 

resistência à fluência, à fadiga e à degradação são consideradas essenciais [20]. Deste 

modo, em aplicações e condições em que as ligas à base de alumínio e à base de 

magnésio não consigam se adaptar, as ligas de titânio normalmente são empregadas, 

apresentando um desempenho superior [21]. Em virtude dessas características e da 

equivalência em um conjunto de propriedades, somente as ligas de titânio, e 

potencialmente os materiais compostos, poderão, no futuro, ocupar o mercado atual dos 

aços inoxidáveis, dependendo das condições de evolução dos custos associados ao 

domínio tecnológico envolvido nos processos de obtenção dessas novas ligas [21-23]. 

Nitretação implica em tensão residual compressiva. Medidas de difração de raio-

X mostram que o efeito da nitretação na composição perto da superfície do (α+) Ti-
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6Al-4V é uma função muito complexa dos parâmetros do processo. Entre eles, parece 

que a temperatura da amostra desempenha o papel mais significativo [24]. Segundo 

Fernandes [25], nas amostras nitretadas, a principal fase cristalina desenvolvida é a -

Ti2N tetragonal, que na verdade se correlaciona bem com a análise da composição. 

Traços de nitreto de titânio -TiN cúbicos nanocristais podem também estar presentes, 

mas apenas na temperatura mais alta nitretação. Uma ligeira mudança no -Ti2N, de 

cerca de 0,10°, parece ocorrer a 700 °C, o que pode ocorrer devido à tensão gerada pelo 

grande espessura de nitreto [4]. 

O processo de fadiga de materiais carregados dinamicamente pode ser classificado 

em três estágios: nucleação de trinca, propagação de trinca e ruptura. A fase de 

nucleação da trinca ocorre por menos de 5 % da vida total. Dependendo da constituição 

das fases presentes (α+β) na liga, o comportamento em fadiga é dominado pelo tamanho 

de grão α primário (microestrutura do tipo equiaxial) ou pelo comprimento da colônia 

α+β lamelar (microestrutura do tipo bimodal) [26]. 

O comportamento de metais e ligas durante a deformação em temperaturas 

elevadas é complexo e muda com os parâmetros de processamento termomecânico e 

com as condições de trabalho. O titânio e suas ligas são excelentes materiais para 

aplicações como componentes estruturais submetidos a temperaturas elevadas devido a 

sua alta resistência mecânica, baixa massa específica, boa resistência à corrosão e 

estabilidade metalúrgica. Filmes de NiTi e SiC modificam os mecanismos de 

deformação superficial do material fadigado e suprime ou retarda a nucleação de trinca. 

Estes efeitos dependem da natureza do filme, da microestrutura do substrato e da 

amplitude de tensão aplicada durante os ensaios de fadiga [27]. 

Com o propósito de se projetar novas ligas de titânio com melhores propriedades e 

para otimizar as condições de processamento de forjamento à quente da liga Ti-6Al-4V 
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é necessário entender os mecanismos associados à deformação, sob temperaturas 

elevadas [14]. Uma parte substancial da pesquisa em fluência tem sido dedicada à liga 

Ti-6Al-4V devido a sua importância industrial e tecnológica [16,17]. Entretanto, a 

afinidade com o oxigênio é um dos principais fatores que limitam sua aplicação como 

um material estrutural em altas temperaturas. A alta solubilidade sólida do oxigênio no 

titânio resulta na perda de material e na formação de uma camada frágil e de alta dureza 

durante a exposição ao ar em temperaturas elevadas. A reatividade do titânio e suas ligas 

com o nitrogênio é similar a sua ação com o oxigênio, onde uma camada de óxido é 

formada na superfície como um nitreto [18]. Têm sido observados avanços no 

desenvolvimento de ligas de titânio com o objetivo de aumentar as propriedades de 

fluência, embora a oxidação superficial limite o seu emprego em temperaturas 

superiores a 600°C [19]. 

 A afinidade do titânio por oxigênio é um dos principais fatores que limitam a 

aplicação de suas ligas como materiais estruturais em temperaturas elevadas. A 

oxidação resulta na perda de material pelo crescimento na camada de óxido e 

endurecimento da liga pela dissolução de oxigênio [28]. Apesar dos notáveis avanços no 

desenvolvimento de ligas de titânio com alta resistência à tração, ductilidade e 

resistência à fluência em altas temperaturas, problemas com oxidação limitam o uso 

dessas ligas em temperaturas superiores a 600 oC. Revestimentos de proteção que 

servem como barreiras à ação de oxigênio seriam, em princípio, passíveis de serem 

usados em ligas de titânio por longo tempo em altas temperaturas. Todavia, problemas 

de aderência durante o ciclo térmico e a difusão dos elementos do recobrimento no 

substrato são as atuais dificuldades encontradas na pesquisa desses materiais [29]. 

O grupo de estudos de fluência formado por pesquisadores do ITA, CTA, INPE, 

EEL-USP e mais recentemente do IPEN, tem estudado a fluência de ligas de titânio há 

vários anos. Como resultado destes estudos, vários trabalhos tem sido publicados [30-
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44]. Contudo, o estudo de fluência de ligas de titânio nitretadas é um projeto inovador e 

representa um avanço no cenário tecnológico nacional e internacional, visto a 

necessidade de estudo da oxidação e resistência dos materiais estruturais em 

temperaturas elevadas e condições de maior severidade. 

Os tratamentos de nitretação e oxidação térmica modificam a estrutura da 

superfície pela formação de diferentes fases cristalinas tais como TiO2, Ti2N, TiN e α-

Ti(N,O) (solução sólida de nitrogênio e oxigênio no titânio) [18,32,33]. A presença das 

fases cristalinas resulta em aumento da dureza do material [34] e pode 

consequentemente aumentar suas propriedades de resistência à corrosão e ao desgaste 

em muitos ambientes agressivos. [28]. 

 Fluência é a deformação lenta e contínua de um sólido com o tempo. 

Tipicamente, a resistência à fluência de um sólido é estimada pelo cálculo da taxa de 

deformação secundária e avaliada como função da carga ou tensão aplicada. Para tanto é 

aplicada uma carga estática sobre uma amostra em temperaturas elevadas, medindo-se a 

deformação como função do tempo. A deformação resultante é plotada versus tempo, 

onde três regiões são tipicamente observadas. Na primeira região existe uma resposta 

quase instantânea, seguida de uma diminuição da taxa de deformação com o tempo. A 

segunda região é onde a deformação aumenta linearmente com o tempo. Esta região é 

chamada de estado estacionário ou estágio de fluência secundária e, do ponto de vista 

prático, é a mais importante. Já a terceira região é chamada de estágio de fluência 

terciária, onde a taxa de deformação aumenta rapidamente com o tempo, até a 

ocorrência da falha catastrófica. O aumento da temperatura e/ou tensão resulta no 

aumento da deformação instantânea e nas taxas de fluência no estado estacionário, e 

uma diminuição no tempo para falha [45]. 

A importância técnica do fenômeno de fratura por fluência tornou-se evidente a 

partir da metade do século XX, sendo reconhecida como um dos maiores problemas da 
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área industrial, devido ao crescente nível de exigência das condições de operação 

empregadas em usinas de geração de energia, instalações químicas e em componentes 

estruturais desenvolvidos junto às indústrias aeroespaciais [45-49]. Dessa maneira, os 

estudos dos materiais usados nesses componentes exigem, cada vez mais, sofisticações 

tecnológicas, aprimoramentos nos ensaios experimentais (destrutivos e não destrutivos), 

e uma constante busca de uma vasta base de dados. Tais bases, associadas a métodos 

matemáticos e computacionais, podem conduzir a um melhor entendimento de todos os 

fenômenos estruturais que podem ocorrer nos materiais, quando, por exemplo, 

submetidos a tensões em regimes de temperaturas elevadas [30,32]. 

 Em condições reais de serviço, os componentes de uma forma geral operam em 

regime complexo de tensão e temperatura, sendo projetados para tempos de serviços da 

ordem de 10.000 a 250.000 horas. Entretanto, ao nível laboratorial, os ensaios de 

fluência são realizados por períodos mais curtos de tempo, surgindo, portanto a 

necessidade de técnicas de extrapolação dos resultados obtidos para situações reais de 

trabalho [31]. 

 No caso específico dos metais, a complexidade metalúrgica de muitas ligas 

comerciais exige um conhecimento exato dos micromecanismos que controlam o 

processo de fluência, tanto para a elaboração de equações constitutivas, quanto para as 

técnicas de extrapolação atualmente utilizadas [21]. 

 Os métodos mais comuns de avaliação de comportamento de um sólido 

cristalino em alta temperatura envolvem, geralmente, procedimentos gráficos e 

analíticos, por meio de análises estatísticas ou pela elaboração de equações empíricas 

simples que relacionam a deformação ou a taxa de fluência à tensão e temperatura 

constante. Com esses procedimentos e pela forma como os dados geralmente são 

apresentados, é comum a perda de uma gama de informações sobre o fenômeno, 

resumindo-se aos valores de taxa mínima, tempo de ruptura e deformação 



 

 11  

correspondente á fratura final. De forma preponderante resulta na perda de informações 

relativas às regiões primária e terciária, as quais dominam o comportamento em muitas 

ligas metálicas em engenharia [50-55]. 

 Em muitos projetos, a taxa mínima de fluência é encarada como o parâmetro 

mais representativo do comportamento. Entretanto, quando determinado percentual de 

deformação torna-se um fator que limita a vida em determinadas condições, a fluência 

primária, normalmente negligenciada, passa a exercer um papel fundamental. Da mesma 

forma, no caso de parâmetros como a deformação ou o tempo correspondentes à fratura 

sejam fortes limitantes da vida, o estágio terciário, que prevalece em muitas ligas de 

aplicação em engenharia, deve ser considerado devido a sua relevante importância [22]. 

 Os critérios de seleção, especificamente para componentes estruturais 

aeronáuticos, envolvem a relação custo/benefício e a eficiência estrutural, as quais 

requerem estruturas mais leves, geralmente abrangendo um grupo de ligas à base de 

titânio, alumínio e magnésio [30,32]. 

O comportamento dos materiais metálicos em alta temperatura está intimamente 

relacionado com a presença de imperfeições cristalinas, devido à maior mobilidade 

atômica, e consequentemente aos processos que envolvem o fenômeno da difusão. 

Temperaturas elevadas aumentam a capacidade de movimentação de discordâncias e 

podem ativar outros mecanismos responsáveis pelo processo de deformação, como a 

possibilidade de operação de novos sistemas de escorregamento e a deformação 

localizada ao longo dos contornos granulares. As condições ambientais, a exemplo dos 

meios agressivos, exercem uma forte influência na grande maioria das ligas, 

principalmente quando conjugadas com processos que envolvem a instabilidade 

metalúrgica, conduzindo um componente estrutural a uma possível falha de forma 

prematura. 

A natureza da oxidação pode ter uma influência importante sobre as 
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propriedades em temperaturas elevadas [56,57]. Uma camada fina de óxido 

normalmente conduzirá a um aumento na resistência mecânica, mas a penetração 

intergranular do óxido geralmente implica em um decréscimo no tempo de ruptura por 

fluência e fratura intergranular. A vida em serviço de um material é bastante reduzida 

quando este deve operar em atmosfera de combustão de gases quentes ou em meios 

corrosivos. 

Implantação Iônica por Imersão em Plasma (IIIP) é uma tecnologia emergente 

para a engenharia de superfícies de semicondutores, metais e dielétricos. Essa técnica 

tem recebido atenção redobrada de pesquisadores da área, por possibilitar o tratamento 

superficial de peças de geometrias complexas, mesmo as peças tridimensionais, o que 

não é possível por meio da implantação convencional. Em IIIP a amostra a ser tratada é 

colocada numa câmara de vácuo, onde é produzido o plasma, contendo íons de espécies 

a serem implantadas [58,59]. 

 O sistema de implantação por plasma não utiliza métodos de extração e 

aceleração de íons como nos métodos de implantação convencionais. A amostra é 

repetidamente pulsada com altas voltagens negativas (2-300 kV), para implantar a 

superfície com fluxo de íons que constituem o plasma energético. O processo IIIP 

possibilita o tratamento da superfície em larga escala, para a obtenção de uma grande 

variedade de componentes industriais que exijam alta qualidade de superfícies, tratando 

amostras de geometrias complexas a baixo custo [60,61]. 

 O processo de implantação iônica em titânio e suas ligas tem atraído um 

interesse crescente, devido à qualidade de superfície obtida, pois, sem tratamento 

superficial, esses materiais possuem baixa resistência ao desgaste. Isto tem estimulado 

pesquisas em aplicações de tratamentos de superfície e revestimentos para melhorar as 

propriedades tribológicas das ligas de titânio. Em particular, a liga Ti-6Al-4V, devido a 

sua excelente combinação de alta resistência, baixa massa específica e alta resistência à 
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corrosão, tem sido estudada, tendo como principais aplicações as áreas aeronáutica e 

médica [60,61]. 
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4 – Materiais e Métodos 
 

As amostras da liga de titânio Ti-6Al-4V utilizadas para definição dos 

parâmetros de nitretação foram fornecidas em barra cilíndricas de 15 mm de diâmetro, 

adquiridas junto à Empresa Multialloy Eng. Mat. Ltda.. A caracterização quanto à 

composição química dos principais elementos (percentual em peso), atende aos 

requisitos da norma ASTM B265 (ASTM INTERNATIONAL, 2015). Os resultados 

obtidos (% peso) na análise por espectroscopia de emissão óptica com plasma 

indutivamente acoplado, em um equipamento ARL modelo 3410, foram: Ti = 89,16 %, 

Al = 6,61% e V = 4,23%. A composição química fornecida pelo fabricante é mostrada 

na Tabela 1. Esta barra foi cortada em discos com aproximadamente 2 mm de espessura 

em uma cortadeira Isomet. 

 

Tabela 1 - Composição química da amostra Ti-6Al-4V (% em peso) 

Elementos Al V Fe O N H C Outros Ti 

Teor (% 

em peso) 

5,5 a 

6,75 

 

3,5 a 

4,5 

Max. 

0,4 

Max. 

0,2 

Max. 

0,05 

Max. 

0,125 

Max. 

0,1 

Max. 

0,4 

Balanço 

 

As amostras foram preparadas seguindo os procedimentos usuais de metalografia 

(embutimento, lixamento e polimento com sílica coloidal). O ataque químico foi feito 

utilizando um reagente com 5 mL de HNO3, 3mL de HF e 100 mL de água destilada. As 

mesmas foram analisadas por microscopia óptica e microscopia eletrônica de varredura 

para caracterização da microestrutura e também da camada de nitretos, no caso das 

amostras nitretadas. 
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Todo o material em forma de pastilha para testes e caracterizações e também 

os corpos de prova de fluência foram submetidos ao tratamento térmico para 

homogeneização da microestrutura de todo o lote. O forno utilizado foi da marca Jung 

modelo LT3101301 pertencente ao Laboratório de Metalografia da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. Para evitar a oxidação do material foi adicionado um fluxo 

constante de argônio na atmosfera durante todo o tratamento. O forno foi aquecido até a 

temperatura de 1050ºC e mantida por 30 minutos. Após o tempo estipulado o material 

foi resfriado dentro do forno a uma velocidade de 6°C por minuto e mantido dentro do 

forno até a temperatura ambiente. 

O tratamento superficial de nitretação por plasma das amostras da liga de Ti-

6Al-4V foi realizado no Laboratório de Plasmas e Processos (LPP) do Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica (ITA), em um reator experimental desenvolvido pelo 

professor Dr. Argemiro S. da Silva Sobrinho. Detalhes dos equipamentos e do processo 

foram descritos a seguir. O reator utilizado para os experimentos é constituído de uma 

câmara hermética de forma cilíndrica com quatro janelas para observação do processo 

como é mostrado na Figura 1. Para geração do plasma os eletrodos no interior da câmara 

foram ligados a uma fonte de alimentação CC da marca Supplier, modelo FCC 1000-

100i, com tensão ajustável de 0 a 1000 V, potência de 10,00 kW e corrente ajustável de 

0 a 10 A, conforme é mostrado na Figura 2. Para redução da pressão interna da câmara 

foi utilizado um sistema de vácuo constituído por uma bomba de vácuo mecânica 

rotativa da marca Edwards, modelo E2M18. Ao redor da câmara também existem 

entradas para conexão de gases, medidores de pressão e termopar. Para o controle da 

temperatura dentro da câmera foi utilizado um termopar tipo K conectado à porta-

amostra e ligado a um termômetro digital da marca Minipa modelo MT-510. Na Figura 

3 são mostrados a bomba de vácuo e o termômetro. 
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Figura 1 - Reator utilizado para processamento de materiais por plasma. 

 

 

Figura 2 - Fonte CC utilizada para geração do plasma no reator. 

 

 

Figura 3 – Termômetro digital e bomba de vácuo, ligados ao reator de geração do 

plasma. 
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A leitura da pressão dentro da câmera do reator foi realizada utilizando-se 

um sensor de pressão da marca Edwards conforme é mostrado na Figura 4. Foram 

utilizados três tipos de gases dentro do reator, Ar, H2 e N2, os quais tiveram seu fluxo 

controlado por um controlador de fluxo de massa de quatro canais da marca MKS 

Instruments, modelo 247, mostrado na Figura 5. Para a nitretação dos corpos de prova 

de fluência foi necessário o desenvolvimento de um novo porta-amostra onde fosse 

possível fixar todo o material e realizar o tratamento em um único lote. O desenho do 

porta-amostras é mostrado na Figura 6.  

 

 

Figura 4 - Sensor de Pressão utilizado para o controle de pressão da câmara 

 

 

Figura 5 – Controlador de fluxo de massa utilizado para o controlar e exibir o fluxo dos 

gases. 
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Figura 6 – Desenho do porta amostra utilizado para nitretação. 

 

Foram realizados vários testes para se conseguir um sistema estável o suficiente 

para começar o processo de nitretação propriamente dito. Primeiramente todo o 

equipamento foi limpo para evitar pontos de descarga elétrica (“arcos”) que poderiam 

desligar o sistema, todas as peças foram lixadas e limpas com álcool ou acetona. Para a 

limpeza e montagem final do equipamento foram utilizadas luvas descartáveis para 

evitar o contato com qualquer tipo de gordura. Na Tabela 2 são mostrados os parâmetros 

utilizados os principais resultados dos testes realizados para determinar a melhor 

condição para nitretação dos corpos de prova de fluência. 
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Tabela 2 – Parâmetros de Nitretação das amostras 

Nº da amostra 

Tempo 

(horas) 

Temperatura 

(ºC) 

Atmosfera (Ar/H2/N2) 

(sccm) 

1 4 75050 50/3/50 

2 4 77050 25/3/75 

3 4 72050 75/3/25 

 

Estas amostras foram cortadas ao meio, embutidas, lixadas e polidas para 

observação no microscópio ótico (MO) e eletrônico de varredura (MEV) e a outra parte 

de cada uma das amostras foi utilizada para a análise de difração de raios-X (DRX). 

Após as análises destes resultados foi definida a melhor condição de nitretação e 

realizado a nitretação dos corpos de prova para o ensaio de fluência. A imagem deste 

material sendo nitretado é mostrado na Figura 7. A Tabela 3 mostra o resumo dos 

valores médios utilizados para o processo de nitretação dos corpos de prova. O plasma é 

gerado aplicando-se uma diferença de potencial entre os eletrodos. No início do 

processo, enquanto as contaminações estão sendo removida das superfícies a formação 

de descargas “arcos elétricos” é bastante intensa, sendo necessário um controle da 

tensão para manter o sistema em funcionamento. No momento que se introduz o N2 a 

temperatura tende a cair, e deve-se aumentar a tensão ou a pressão para manter a 

temperatura desejada.  
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Figura 7 – Imagem dos corpos de prova de fluência sendo nitretados a plasma. 

 

Tabela 3 – Parâmetros utilizados na nitretação dos corpos de prova de fluência. 

Parâmetros Valor médio 

Pressão (Pascal) 680 

Tensão (V) 397 

Corrente (A) 2,5 

Potência (W) 994 

Temperatura (°C) 651 

 

Os ensaios de tração a quente e de fluência foram realizados utilizando a 

máquina universal de ensaios Zwick-Roel Kappa 10DS adquirida com verba do projeto. 

O controle da temperatura de ensaio foi feito utilizando-se dois termopares do tipo 

Cromel-Alumel encostados nos limites da seção reduzida dos corpos de prova. Os 

ensaios foram executados nas temperaturas de 500°C, 600°C e 700°C com velocidade 

de deslocamento do travessão de 0,5 mm/min. Para cada temperatura foram realizados 

ensaios de tração para cada condição nitretada e sem nitretação, ambas com 

microestrutura Widmanstätten. 
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A faixa de temperatura ideal para que ocorra o fenômeno de fluência é de 

0,4 a 0,7 da temperatura absoluta de fusão do material, que para a liga Ti-6Al-4V é de 

aproximadamente 1.655°C ou 1.928 K. Portanto as temperaturas definidas para os 

ensaios foram 500°C (0,40 Tf), 600°C (0,45 Tf) e 700°C (0,50 Tf). A faixa de tensão 

definida para os ensaios foi entre 125 MPa e 319 MPa. A menor tensão de 125 MPa foi 

definida para que não ocorresse uma predominância do estágio primário da fluência em 

detrimentos dos demais estágios e para que o tempo de ensaio não superasse mais que 

2.000 horas. A maior tensão de 319 MPa foi definida a baixo do limite de escoamento 

do material a 600°C para não alterar a extensão dos estágios de fluência. 

Na Figura 8 é apresentada a forma e as dimensões dos corpos de prova que 

foram utilizados nos ensaios de fluência. Os corpos de prova foram confeccionados de 

acordo com as especificações, sistemas de garras e extensômetros disponíveis. Antes de 

iniciar cada ensaio foi necessário desmontar, lixar e lubrificar todas as peças para retirar 

a oxidação causada pelo ensaio anterior. O lubrificante utilizado para as roscas nas 

partes quentes do equipamento foi a graxa Molykote HSC plus que resiste até 1100ºC de 

temperatura e no corpo de prova a lubrificação foi feita com óxido de magnésio. 

O forno foi vedado para evitar perda de calor com tijolo refratário e 

recoberto com uma manta de isolamento térmico. Após a montagem completa deu-se 

início ao ensaio com descrito a seguir. O forno foi ligado e esperado até que o mesmo 

atingisse a temperatura desejada, conforme a norma durante o ensaio a temperatura não 

pode variar mais do que 2°C para menos ou para mais. Antes de colocar qualquer carga 

tem que verificar se o suporte está nivelado e só pode colocar a carga com o suporte 

sobre o apoio. 
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Figura 8 - Configuração do corpo de prova (dimensões em mm) utilizado nos ensaios de 

fluência. 

 

Foi aplicada uma pré-carga correspondente a 10% da carga total por um 

período de 1h para alinhamento do sistema. Durante este período foi ajustado o LVDT. 

Após ser acrescentada a carga total para o ensaio foi registrado o início do ensaio. A 

temperatura e a carga aplicada foram mantidas constantes durante todo o ensaio até a 

ruptura do corpo de prova. Os ensaios de fluência foram realizados sob carga constante 

em temperaturas entre 500ºC e 700ºC e faixa de tensões entre 125 e 319 MPa. A Tabela 

4 mostra as condições de cada ensaio. 

Tabela 4 – Parâmetros utilizados para os ensaios de fluência 

Condições Temperatura (ºC) Relação com Tf Tensão (MPa) 

1 

600 T  0,3 

250 

2 319 

3 125 

4 500 T  0,36 319 

5 700 T  0,42 319 

 

As análises por difratometria de raios-X foram feitas num difratômetro da marca 

Rigaku e modelo Multiflex, pertencente ao IPEN, utilizando radiação Kα do cobre 
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(comprimento de onda de 0,1542 nm), varrendo uma faixa de ângulos de 25 a 80, com 

uma velocidade de 2° por minuto e passo de 0,02. Calcularam-se então as distâncias 

interplanares (d) dos planos difratados das amostras por meio da Lei de Bragg, nλ = 

2.d.senθ, e comparou-se com o arquivo JCPDS (Joint Committee on Powder Diffraction 

Standards). A partir da determinação dos valores de d obtidos e da comparação com o 

JCPDS, as fases presentes nas ligas foram identificadas. 
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5 – Resultados e Discussões 
 

Devido aos diferentes resultados de resistência a fluência para as diversas 

microestruturas da liga Ti-6Al-4V encontrados na literatura, ficou clara a necessidade de 

um tratamento térmico de todo o material para homogeneização e obtenção da melhor 

microestrutura para a partir dela realizar novas nitretações para os próximos ensaios de 

fluência. A microestrutura que apresentou melhor resultado de resistência a fluência 

para a liga Ti-6Al-4V foi a Widmanstätten. Foi necessária a usinagem dos corpos de 

prova e na sequência a realização do tratamento térmico tanto das amostras em forma de 

pastilhas quanto dos corpos de prova para obtenção da estrutura de Widmanstätten.  

Para caracterização da microestrutura obtida no tratamento térmico foram 

realizadas imagens das amostras por MO. Na Figura 9 são apresentadas imagens da 

microestrutura equiaxial antes do tratamento térmico (a) e Widmanstätten obtida após o 

tratamento (b). 

 

     
(a)                                                                     (b) 

Figura 9 – Microestrutura da liga Ti-6Al-4V antes (a) e depois do tratamento térmico 

(b). 

 

Para caracterização da camada nitretada foram analisadas imagens das amostras 

por MO e MEV e realizada a DRX para identificação dos compostos presentes na 

camada. Após esta caracterização, foi escolhida a melhor condição para realizar a 
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nitretação dos corpos de prova de fluência. As amostras que foram nitretadas a plasma 

com diferentes teores de N2 (75 sccm, 25 sccm e 50 sccm) apresentaram diferentes cores 

de nitretos conforme é mostrado na Figura 10 que identifica as amostras pela quantidade 

de N2 na atmosfera. 

 

 

(a) (b) (c) 

Figura 10 - Fotografia das amostras nitretadas com diferentes teores de N2 (a) com 25% 

(b) com 50% e (c) com 75% de N2 na atmosfera nitretante. 

 

É possível associar as cores deste tipo de nitreto e relacionando-as com a 

estequeometria da camada de TiNx, o dourado indica um valor do padrão 

estequiométrico, o cinza abaixo do valor estequiométrico e o vermelho acima. Novas 

análises devem ser feitas para melhor entender quais as estequiometrias dos nitretos 

formados em cada uma das amostras. A espessura da camada na amostra nitretada por 4 

horas a uma temperatura de 750°C em uma atmosfera de 50% de N2 é de 

aproximadamente 12 m, conforme mostrado na Figura 11 por MO e na Figura 12 por 

MEV. Para os corpos de prova de fluência não foi possível atingir uma camada de 

nitreto com a mesma espessura, devido a maior quantidade de material e maior tamanho 

da peça. Os mesmos foram nitretados por 4 horas a uma temperatura de 700°C em uma 

atmosfera de 50% de N2 e a espessura da camada foi de aproximadamente 1 m, 

conforme mostrado na Figura 13. Ao observar a camada nitretada só é possível 

identificar uma fase presente, isso pode ser explicado devido ao nitrogênio ser um 
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elemento estabilizador da fase  que pode ter causado um envelopamento formando 

assim uma camada contínua. 

 

  

Figura 11 – Micrografia óptica em campo 

escuro da amostra de Ti-6Al-4V nitretada a 

plasma. 

Figura 12 - Micrografia da liga Ti-6Al-4V 

observada por MEV utilizando elétrons 

secundários. 

 

 

Figura 13 - Micrografia da liga Ti-6Al-4V observada por MEV. 

 

A presença dos nitretos de titânio, TiN e Ti2N, foram observadas por análise de 

difração de raio-X nas amostras nitretadas a 750°C com teores de N2 de 25, 50 e 75%, 

onde ficou evidente uma maior espessura de camada na amostra nitretada com 50 % de 

N2, onde houve uma diminuição significativa dos picos referentes às reflexões da fase α, 

Microestrutura 
Widmanstätten 

Microestrutura 
Widmanstätten 
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a mesma que mostrou também uma maior concentração do nitreto estequiométrico TiN 

em comparação a intensidade dos picos referentes às reflexões da fase Ti2N. A Figura 

14 apresenta a análise por DRX realizada na amostra como recebida. Nesta figura são 

indexados os picos de difração com as fases presentes, fase α (JCPDS 44-1294) e fase β 

(JCPDS-44-1288), mesma ficha identificada por diversos autores. 

 

 

Figura 14 - Difratograma de raios X da amostra como recebida. 

 

Além das fases α e β detectadas na amostra com recebida, observou-se em todas 

as amostras nitretadas a presença da fase Ti2N (JCPDS 17-0386) com estrutura 

tetragonal, (fase ε), a fase TiN (JCPDS 38-1420) com estrutura cúbica de face centrada 

(fase δ) e a fase VO (JCPDS 77-2173) com estrutura cúbica simples, conforme 

observado no difratograma da Figura 15. A formação destes mesmos nitretos também 

foi confirmada em outros trabalhos da literatura. A presença do óxido de Vanádio pode 

ser explicada devido à presença de até 0,2% em massa de oxigênio na composição da 

liga e também a camada de óxido formada na superfície à temperatura ambiente. Parte 

deste oxigênio pode ser removida fisicamente por pulverização catódica no plasma 

durante o processo, porém uma parte pode se difundir na superfície na temperatura de 

tratamento utilizada. 
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O difratograma mostra um enorme aumento na intensidade do pico de Ti2N 

referente à reflexão (002) comparada com as demais reflexões do Ti2N com aumento da 

temperatura de tratamento o que indica que existe uma orientação cristalográfica 

preferencial na camada de Ti2N. Neste caso, os planos 002 do Ti2N alinhados com a 

superfície. Pode-se observar uma redução mais acentuada dos picos de maior 

intensidade de reflexão da fase α, (100) e (101), na amostra nitretada com 50% de N2, 

evidenciando uma maior espessura de camada de nitretos comparada com as outras 

amostras nitretadas. Nas amostras nitretadas em atmosfera com 25 e 75% de N2 o pico 

observado referente à reflexão (002) da fase Ti2N é mais intenso do que na amostra com 

50% de N2. Uma maior intensidade do pico observado referente à reflexão (220) da fase 

TiN parece indicar uma quantidade maior deste composto na amostra, explicando a sua 

coloração dourada, típica deste nitreto. 

Somente na amostra nitretada com 75% de N2 foi identificado o pico referente à 

reflexão (202) característico da fase Ti2N. Nesta mesma amostra, o pico referente à 

reflexão (210) aparece com grande intensidade e apesar de ser coincidente com o pico 

referente à reflexão (101) da fase α, nota-se que a sua intensidade aumentada deve ser 

devido à presença do Ti2N. Isto leva a crer que esta amostra tem uma maior quantidade 

de Ti2N em relação à quantidade de TiN. Na amostra nitretada com 25% de N2, 

conforme difratograma mostrado na Figura , para a fase Ti2N, o plano (111) é 

coincidente com o plano (110) da fase β e o plano (210) coincidente com o plano (002) 

da fase α. Para o TiN, os picos identificados foram referente às reflexões (111), (200), 

(220), (311) e (222) que é coincidente com o pico referente à reflexão (201) da fase α.  
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Figura 15 - Difratograma de raios-X da amostra tratada por nitretação por plasma em 

atmosfera com 25% de N2. 

 

Na amostra nitretada a plasma em uma atmosfera com 50% de N2, difratograma 

mostrado na Figura 16, para a fase Ti2N foram identificados os picos referente às 

reflexões dos planos (101), (002) e também (111) que é coincidente com o plano (110) 

da fase β e o (210) que é coincidente com o plano (101) da fase α. Os picos identificados 

referentes às reflexões para o TiN foram dos planos (111), (200), (220) e (311) além do 

(222) que é coincidente com o pico (201) da fase α. 

Na amostra nitretada a plasma em uma atmosfera com 75% de N2 mostrada na 

Figura 17, para a fase Ti2N foram identificados os picos referentes às reflexões dos 

planos (101), (111), (210) e (002). O plano (111) é coincidente com o (110) da fase β e 

o plano (210) com (101) da fase α. Os picos identificados para o TiN foram (111), 

(200), (220) e (311), além do plano (222) que é coincidente com o (201) da fase α. 
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Figura 16 - Difratograma de raios X da amostra tratada por nitretação por plasma com 

atmosfera com 50% de N2.  

 

 

Figura 17 - Difratograma de raios X da amostra tratada por nitretação por plasma com 

atmosfera com 75% de N2.  

 

A intensidade do pico referente à reflexão (002) da fase α-Ti permaneceu 

praticamente constante nas amostras nitretadas com diferentes teores de N2, ao passo 

que a reflexão (100) da fase α-Ti diminui, sobretudo com o aumento do TiN indica 

claramente a maior dificuldade para nitretação dos grãos da fase α-Ti dos planos basais 

paralelos à superfície, indicando que o coeficiente de difusão paralelo ao eixo a é 

conhecidamente maior do que para o eixo c. O pico de maior intensidade relativa nas 

amostras com 25 e 50% de N2 observado foi referente à reflexão (200) da fase -TiN. 



 

 31  

A Figura 18 mostra o difratograma de raios X da amostra nitretada a plasma com 

atmosfera de 50% de N2 no mesmo lote dos corpos de prova de fluência. Devido à 

temperatura de nitretação de 690ºC, ligeiramente menor que da condição anterior a 

intensidade dos picos de TiN apresentaram uma intensidade relativamente menor, o que 

é coerente com a menor espessura de camada formada. O alargamento dos picos sugere 

um maior número de defeitos cristalinos na rede. 

 

 

Figura 18 - Difratograma de raios X da amostra tratada por nitretação por plasma com 

atmosfera com 50% de N2 (lote dos corpos de prova). 

 

Nota-se nesta ilustração uma dificuldade em identificar, por difratometria de 

raios-X, a presença da fase β nas ligas de titânio quando a fase α também está presente. 

O plano de reflexão mais intenso da fase da fase β (110) tem posição coincidente a um 

plano de reflexão da fase α (002), mascarando o resultado. Como a quantidade de fase β 

na liga é relativamente pequena e as outras reflexões não coincidentes são de baixa 

intensidade, fica praticamente impossível garantir a presença da fase β somente pela 

análise por difração de raios-X. A presença de VO também não pode ser confirmada, 

um pequeno aumento na quantidade de hidrogênio na atmosfera nitretante neste 

tratamento (de 3 sccm para 10 sccm) provavelmente aumentou o “sputtering” o que 

reduziu a quantidade de óxido formada. Em todos os difratogramas observa-se um 



 

 32  

deslocamento dos picos de Ti-α em relação ao padrão do titânio puro. Este 

deslocamento é justificado pela presença dos outros elementos químicos da liga, o 

alumínio e o vanádio. 

Os ensaios de tração a quente foram realizados nos corpos de prova tratados 

termicamente para obtenção da microestrutura de Widmanstätten nas condições com e 

sem tratamento superficial de nitretação por plasma. A Tabela 5 apresenta um resumo 

dos valores relativos ao limite de escoamento (σe), limite de resistência (σmáx), 

alongamento percentual (Ap) e redução percentual em área (%RA) para a liga Ti-6Al-4V 

com e sem tratamento superficial. O ensaio de tração a quente foi realizado para 

determinação dos parâmetros de tensão e temperatura dos ensaios de fluência. 

 

Tabela 5 – Resultados dos testes de tração a quente. 

Temperatura Condição e (MPa) máx (MPa) Ap (%) RA (%) 

500°C 

Sem nitretação 525 576 8 23,3 

Com nitretação 679 741 8 40,4 

600°C 

Sem nitretação 419 434 9 26,9 

Com nitretação 532 587 10 22,5 

700°C 

Sem nitretação 281 302 14 51,8 

Com nitretação 337 370 16 49,0 

 

Houve um aumento significativo no limite de escoamento e no limite de 

resistência para a condição nitretada. No limite de escoamento o aumento foi de 56 MPa 

para o teste realizado a 700°C e 154 MPa para o realizado a 500°C, o que representou 

um ganho de 20 e 29%, respectivamente. No limite de resistência os aumentos foram de 

68 MPa para o teste realizado a 700°C e 165 MPa para o realizado a 500°C, o que 
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representou um ganho de 23 e 29%, respectivamente. Já os resultados de alongamento 

percentual e redução de área não indicaram claramente um efeito devido à nitretação. 

Comparando a tensão limite de escoamento do material a 700°C com a menor tensão 

aplicada no ensaio de fluência, que foi de 125 MPa o valor ficou em torno de 40% deste 

limite. Já se compararmos o limite de escoamento do material a 600°C com o maior 

valor de tensão aplicado que foi 319 MPa, temos aproximadamente 76% e 60 % do 

limite de escoamento para o material sem nitretação e com nitretação respectivamente. 

As Figuras 19 a 21 mostram as curvas tensão-deformação obtidas para o material com e 

sem nitretação nas temperaturas de 500, 600 e 700°C. 
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Figura 19 – Curvas de tensão-deformação da liga Ti-6Al-4V obitidas no ensaio de 

tração a quente a 500°C. 
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Figura 20 - Curvas de tensão-deformação da liga Ti-6Al-4V obitidas no ensaio de tração 

a quente a 600°C. 
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Figura 21 - Curvas de tensão-deformação da liga Ti-6Al-4V obitidas no ensaio de tração 

a quente a 700°C. 
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Os ensaios de fluência na modalidade carga constante foram realizados em 

corpos de prova da Ti-6Al-4V com microestrutura de Widmanstätten e tratados 

superficialmente por nitretação por plasma. O primeiro ensaio realizado foi com a 

amostra nitretada por 4 horas a uma temperatura de 750°C em uma atmosfera de 50% de 

N2. Na Figura 22 é mostrado a curva de fluência da liga Ti-6Al-4V nitretada a plasma, 

correspondente à deformação verdaeira,  , como função do tempo, t, obtidas a 600°C e 

250 MPa. 
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Figura 22 - Curva deformação verdadeira x tempo obtida em ensaio de fluência a 600°C 

e 250 MPa para a liga Ti-6Al-4V, Widmanstätten nitretada a plasma. 

 

Na Tabela 6 é apresentada a relação dos principais parâmetros experimentais 

obtidos a 600°C e 250 MPa, a partir da curva experimental, em que σ é a tensão 

aplicada, , corresponde à taxa de fluência estacionária, obtida a partir da inclinação da 

região linear na curva de fluência (estágio secundário). O valor de tp corresponde ao 
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tempo relativo ao final do estágio primário e/ou início do estágio secundário. O valor tf é 

o tempo final de fratura, , corresponde à deformação de fratura. 

 

Tabela 6 – Parâmetros experimentais a 600°C e 250 MPa da liga Ti-6Al-4V nitretada a 

plasma. 

σ (MPa) tp (h) (1/h) tf (h)  (mm/mm) 

250 0,333 0,01129 4,78 0,14795 

 

Após o tratamento térmico para homogeneização da microestrutura de 

Widmanstätten, novos ensaios de fluência foram realizados nas amostras submetidas um 

único lote de tratamento superficial de nitretação a plasma. A Tabela 7 mostra os 

resultados experimentais deste lote de material ensaiado em temperaturas de 500°C, 

600°C e 700°C e tensões de 125 MPa, 250 e 319 MPa. 

 

Tabela 7 - Parâmetros experimentais da liga Ti-6Al-4V nitretada a plasma. 

Temperatura 

(°C) 

σ (MPa) tp (h) (1/h) tf (h)  (mm/mm) 

500 319 8,300 7,93E-05 251,30 0,038 

600 

125 4,000 3,80E-04 112,56 0,046 

250 0,417 3,67E-03 6,03 0,031 

319 0,042 2,07E-02 1,17 0,056 

700 319 0,008 1,08E+00 0,02 0,022 

 

Para se verificar o efeito da nitretação por plasma na resistência a fluência da 

liga Ti-6Al-4V foram realizadas a comparações com os resultados de fluência obtidos 
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da liga Ti-6Al-4V nas mesmas condições de ensaio para diferentes microestruturas e 

tratamentos superficiais, ensaio realizados pelo grupo de fluência. Na Figura 23 são 

mostradas as curvas experimentais a 500°C e 319 MPa comparativas entre os materiais 

com estrutura equiaxial  e Widmanstätten sem nitretação, Widmanstätten com 

tratamento IIIP e o material nitretado a plasma que também possui microestrutura de 

Widmanstätten. 
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Figura 23 – Curvas de fluência a 500°C e 319 MPa para o Ti-6Al-4V com diferentes 

microestruturas e tratamentos superficiais. 

 

Na Figura 24 são mostradas as curvas experimentais a 600°C e 125 MPa 

comparativas entre os materiais com estrutura equiaxial e Widmanstätten sem 

nitretação, Widmanstätten com tratamento IIIP que foi interrompido e o material 

nitretado a plasma que também possui microestrutura de Widmanstätten. 
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Figura 24 - Curvas de fluência a 600°C e 125 MPa para o Ti-6Al-4V com diferentes 

microestruturas e tratamentos superficiais. 

 

Na Figura 25 são mostradas as curvas experimentais a 600°C e 250 MPa 

comparativas entre os materiais com estrutura equiaxial e Widmanstätten sem 

nitretação, Widmanstätten com tratamento IIIP e o material nitretado a plasma que 

também possui microestrutura de Widmanstätten, com o material do lote que recebeu 

tratamento térmico, indicado como nova e o primeiro teste, indicado como antiga. Na 

Figura 26 são mostradas as curvas experimentais a 600°C e 319 MPa comparativas entre 

os materiais com estrutura equiaxial e Widmanstätten sem nitretação, Widmanstätten 

com tratamento IIIP e o material nitretado a plasma que também possui microestrutura 

de Widmanstätten. Na Figura 27 são mostradas as curvas experimentais a 700°C e 319 

MPa comparativas entre os materiais com estrutura equiaxial e Widmanstätten sem 

nitretação, Widmanstätten com tratamento IIIP e o material nitretado a plasma que 

também possui microestrutura de Widmanstätten. 
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Figura 25 - Curvas de fluência a 600°C e 250 MPa para o Ti-6Al-4V com diferentes 

microestruturas e tratamentos superficiais. 
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Figura 26 - Curvas de fluência a 600°C e 319 MPa para o Ti-6Al-4V com diferentes 

microestruturas e tratamentos superficiais. 
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Figura 27 - Curvas de fluência a 700°C e 319 MPa para o Ti-6Al-4V com diferentes 

microestruturas e tratamentos superficiais. 

 

Os resultados de fluência obtidos a 500, 600 e 700ºC a partir da liga de Ti-6Al-

4V sem tratamento superficial com estrutura equiaxial e Widmanstätten, Widmanstätten 

com tratamento IIIP e Widmanstätten após nitretação por plasma são apresentados na 

Tabela 8, onde estão resumidos os principais parâmetros experimentais, os valores do 
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tempo de fluência primário (tp), taxa de fluência secundária , tempo de fluência final 

(tf) e deformação final ( ).  

 

Tabela 8 - Dados comparativos de fluência a 500, 600 e 700ºC da liga Ti-6Al-4V com e 

sem nitretação por plasma e para diferentes microestruturas. 

Tempera-

tura (°C) 

 

(MPa) 

Condições tp (h)  (1/h) tf (h) 

f 

(mm/mm) 

500 319 

Widmanstätten + 

Nitretada  

8,300 7,93E-05 251,27 0,038 

Widmanstätten1 16,000 3,46E-04 224,00 0,112 

Widmanstätten+IIIP2 9,000 5,60E-04 108,00 0,138 

Equiaxial3 1,000 8,60E-03 11,53 0,203 

600 125 

Widmanstätten + 

Nitretada  

4,000 3,80E-04 112,56 0,046 

Widmanstätten1 9,000 1,40E-03 102,12 0,286 

Widmanstätten+IIIP2 1,000 1,08E-03 Interrompido 

Equiaxial4 0,830 6,30E-02 6,19 0,674 

600 250 

Widmanstätten + 

Nitretada nova 

0,417 3,67E-03 6,03 0,031 

Widmanstätten + 

Nitretada antiga 

0,333 1,13E-02 4,78 0,148 

Widmanstätten1 0,350 3,04E-02 2,03 0,098 

                                                           
1 (BRIGUENTE, 2011) 
2 (YOGI, 2012) 
3 (REIS, 2012) 
4 (BRIGUENTE et al., 2013) 
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Widmanstätten+IIIP2 0,130 4,80E-02 1,73 0,215 

Equiaxial4 0,040 3,74E-01 0,34 0,203 

600 319 

Widmanstätten + 

Nitretada  

0,042 2,07E-02 1,17 0,056 

Widmanstätten1 0,067 1,60E-01 0,62 0,237 

Widmanstätten+IIIP2 0,050 1,19E-01 0,75 0,219 

Equiaxial4 0,011 1,51E+00 0,09 0,266 

700 319 

Widmanstätten + 

Nitretada  

0,008 1,08E+00 0,02 0,022 

Widmanstätten1 0,003 7,54E+00 0,01 0,158 

Widmanstätten+IIIP2 0,011 3,08E-03 0,31 0,110 

Equiaxial3 0,002 7,68E+00 0,05 0,404 

 

Os resultados das curvas de fluência (Figuras 23-27) e da Tabela 8 mostram que 

a liga Ti-6Al-4V com estrutura Widmanstätten nitretada por plasma apresentou uma 

maior resistência à fluência devido a redução da taxa de fluência estacionária e maior 

tempo para ruptura. Somente na condição mais extrema a 700°C e 319 MPa os 

resultados não seguiram o mesmo padrão e a condição com estrutura Widmanstätten 

com IIIP apresentou maior resistência, porém por ser uma condição muito severa com 

deformação praticamente instantânea, não é tão relevante este resultado. Esses dados, de 

forma geral, demonstram que o tratamento de nitretação por plasma é efetivo em relação 

ao comportamento mecânico da liga em fluência. Para a liga Ti-6Al-4V com estrutura 

Widmanstätten a 600ºC sob tensão de 250 MPa também apresentou maior valor de tp. 

Este aumento de resistência pode ser atribuído ao endurecimento superficial da liga de 

Ti-6Al-4V pela nitretação por plasma. É um fato bem conhecido que o endurecimento 
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superficial aumenta a resistência à fluência de algumas ligas, aumentando o tempo de 

vida até a ruptura. 

Para todas as condições de temperatura estudadas a liga Ti-6Al-4V nitretada por 

plasma apresentou os três estágios de uma curva normal de fluência, primário, 

secundário e terciário bem definidos. Pode-se observar que a predominância de vida em 

fluência é no estágio secundário, onde a taxa de fluência é constante, o que está 

associado à configuração constante das discordâncias devido ao processo de 

encruamento e recuperação. A Tabela 9 mostra os tempos de cada estágio de fluência 

para a liga Ti-6Al-4V nitretada por plasma. O tempo de fluência secundária (ts) foi 

extraído das curvas de fluência, sendo a diferença entre o tempo de início do estágio 

terciário e o tempo do estágio primário (tp). O tempo de fluência terciário (tt) foi 

extraído das curvas de fluência, sendo a diferença entre o tempo de fratura (tf) e o início 

do estágio terciário. 

 

Tabela 9 - Tempos dos estágios primário, secundário, terciário e percentual relativo do 

tempo dos estágios de fluência. 

Temperatura 

(ºC) 

Tensão 

(MPa) 

tp 

(h) 

ts (h) tt (h) tf (h) 

Primário 

(%) 

Secundário 

(%) 

Terciário 

(%) 

600 

125 4,000 100,000 8,560 112,560 4% 89% 8% 

250 0,417 3,542 2,075 6,033 7% 59% 34% 

319 0,042 0,875 0,258 1,174 4% 75% 22% 

500 319 8,300 207,500 35,467 251,267 3% 83% 14% 

700 319 0,008 0,013 0,002 0,022 34% 56% 10% 

 

O percentual relativo do tempo de cada estágio foi definido pela razão entre o 

tempo de cada estágio pelo tempo de fratura. A Figura 28 mostra o comparativo em 
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percentual. Uma comparação do tempo de fluência final com as demais condições do 

material ensaiado com estrutura de Widmanstätten é mostrada na Tabela 9. Como pode 

ser observado, as amostras nitretadas têm uma resistência à fluência mais elevada do 

que as amostras não tratadas superficialmente e do que as amostras tratadas com IIIP a 

temperaturas de 500 e 600°C. 

 

 

Figura 28 - Percentual relativo do tempo dos estágios de fluência dos ensaios realizados 

na liga Ti-6Al-4V nitretada a plasma. 

 

A Figura 29 apresenta a dependência da tensão com o tempo de fluência primária 

e a Figura 30 a dependência da tensão com a taxa de fluência estacionária para as 

condições sem tratamento, nitretada por plasma e tratada com IIIP. Os parâmetros A, B, 

m e n do material foram determinados por meio de dos ensaios de fluência com carga 

constante. Os parâmetros dependem da temperatura, composição e microestrutura do 

material e também se estendem ao nível de tensão aplicada. 
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Tabela 10 - Comparação do tempo de fluência final (tf) para condições investigadas 

Temperatura 

(°C) 

 

(MPa) 

Condição Relação 

500 319 

tf Widmanstätten+Nitretada / tf Widmanstätten 1,12 

tf Widmanstätten + Nitretada / tf 

Widmanstätten+IIIP 

2,33 

600 125 tf Widmanstätten+Nitretada / tf Widmanstätten 1,10 

600 250 

tf Widmanstätten+Nitretada / tf Widmanstätten 2,97 

tf Widmanstätten+Nitretada / tf 

Widmanstätten+IIIP 

3,49 

600 319 

tf Widmanstätten+Nitretada / tf Widmanstätten 1,90 

tf Widmanstätten+Nitretada / tf 

Widmanstätten+IIIP 

1,57 

700 319 

tf Widmanstätten+Nitretada / tf Widmanstätten 1,59 

tf Widmanstätten+Nitretada / tf 

Widmanstätten+IIIP 

0,07 
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Figura 29 - Dependência do tempo de fluência primária com a tensão aplicada da liga 

Ti-6Al-4V a 600°C sem tratamento, nitretada por plasma e tratada com IIIP.  
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Figura 30 - Dependência da taxa de fluência estacionária com a tensão aplicada da liga 

Ti-6Al-4V a 600°C sem tratamento, nitretada por plasma e tratada com IIIP.  

 

Para uma dada temperatura, quanto maior a tensão aplicada menor o valor de tp, 

e, portanto, o estágio secundário começa mais rápido. Valores maiores de m indicam 
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uma maior resistência para o estágio primário e consequentemente valores maiores de tp. 

Comparando o valor de 4,52 para a condição ensaiada, verifica-se que os valores são 

coerentes com o encontrado por outros autores e sem ganho significativo para a 

resistência no estágio primário. 

Na Figura 31 foi estimado os valores de energia de ativação para fluência e 

constante C obtidas a 319 MPa para a liga Ti-6Al-4V nitretada por plasma e também 

comparado com o material sem tratamento  e tratado com IIIP. 
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Figura 31 - Diagrama para a determinação da energia de ativação a 319 MPa da liga Ti-

6Al-4V a 600°C sem tratamento, nitretada por plasma e tratada com IIIP.  

 

Os valores da energia de ativação para fluência (Qc) encontrados próximos dos 

valores da energia de ativação de autodifusão (QSD) e valores de n maiores que 3 em 

temperaturas entre 0,4 e 0,7 da temperatura de fusão, sob níveis de tensões 

intermediários ou elevados indicam um mecanismo de fluência por escorregamento de 

discordâncias. A energia de ativação da autodifusão relatada para o α-Ti está na faixa de 

242-293 kJ/mol. No α-Ti de alta pureza, foram encontradas energias de ativação de 303 
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e 329 kJ/mol, respectivamente, para autodifusão do Ti e difusão do Al soluto. Este 

aumento no valor se justifica pela quantidade e pela natureza das impurezas, 

particularmente as impurezas de rápida difusão como Fe, Ni e Co, que tiveram diversos 

efeitos na autodifusão do Ti.  

O valor encontrado para Qc do Ti-6Al-4V nitretado por plasma foi de 298 kJ/mol 

e para as amostras sem tratamento e tratado com IIIP foram  de 314 kJ/mol  e de 301 

kJ/mol, respectivamente. Os expoentes de tensão obtidos para amostras nitretadas por 

plasma foram 4,05, ligeiramente inferiores aos da amostra não tratada e tratada com 

IIIP, que foram respectivamente de 4,91 e 5,12. Estes valores são consistentes com um 

mecanismo de deslocamento de discordâncias. Sendo assim, parece que o mecanismo de 

fluência na liga Ti-6Al-4V é dominado por um mecanismo de deslocamento semelhante 

a de muitos metais puros e ligas de soluções sólidas quando testado a aproximadamente 

0,5 Tf. Os valores de energia de ativação de fluência (Qc) do Ti-6Al-4V na faixa de 

temperatura de 600-680ºC é 240,0 kJ/mol e expoente de tensão (n) é de 3,4 e 3,8, 

respectivamente. 

A fim de obter mais comparações de resultados foi feita uma busca na literatura 

para comparar os valores dos expoentes de tensão. A Tabela 11 mostra os valores do 

expoente de fluência primário (m) e a Tabela 12 mostra os valores do expoente de 

tensão (n) e da energia de ativação (Qc) obtidos para a liga Ti-6Al-4V com 

microestrutura equiaxial e Widmanstätten. Pode-se observar que o valor de n = 4,00 

encontrado para o material com microestrutura de Widmanstätten nitretado por plasma 

está em concordância com os dos encontrados na literatura conforme mostra a Tabela 

12. O valor mais baixo encontrado para n foi de 3,23 para o material com estrutura de 

grãos equiaxiais + IIIP (YOGI, 2012) e os valores mais altos foram encontrados para o 

material com microestrutura de Widmanstätten + IIIP e para microestrutura equiaxial 

nitretada por laser, que foram de 5,12 e 6,46, respectivamente. Em geral, os valores 



 

 49  

obtidos para o expoente de tensão n aumentam quando a resistência à fluência do 

material aumenta. No entanto, este parâmetro não infere o aumento da resistência do 

material à fluência, que é medido apenas pela taxa de fluência secundária. Para os 

valores de Qc, o menor valor encontrado foi de 261 kJ/mol para a microestrutura 

equiaxial nitretada e o mais alta foi de 329 kJ/mol para a microestrutura equiaxial sem 

tratamento superficial. O valor de 298 kJ/mol encontrado para a condição nitretada por 

plasma com microestrutura de Widmanstätten é muito próximo ao da média dos valores 

encontrados na literatura.  

 

Tabela 11 - Valores do expoente de fluência primária m para a liga Ti-6Al-4V. 

Autores Condições m  

(BARBOZA, 2001) Equiaxial 4,58 

(PEREZ, 2004) Equiaxial 3,41 

(BRIGUENTE, 2015) 

Equiaxial 3,97 

Equiaxial + MET 4,27 

Equiaxial + TBC 4,55 

(YOGI, 2012) 
Equiaxial + IIIP 3,68 

Widmanstätten + IIIP 3,14 

(REIS, 2012) Equiaxial + nitretada a laser 5,19 

(OLIVEIRA, 2010) Equiaxial + nitretada  

(BRIGUENTE, 2011) Widmanstätten 5,11 

- Widmanstätten + nitretada por plasma 4,52 
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Tabela 12 - Valores do expoente de tensão n e energia de ativação (Qc) para a liga Ti-

6Al-4V. 

Autores Condições N Qc (kJ/mol) 

(BARBOZA, 2001) Equiaxial 4,25 329 

(BRIGUENTE, 2015) 

Equiaxial 3,59 

266 Equiaxial + MET 3,79 

Equiaxial + TBC 3,88 

(YOGI, 2012) 

Equiaxial + IIIP 3,23 282 

Widmanstätten + IIIP 5,12 301 

(REIS, 2012) Equiaxial + nitretada a laser 6,46 261 

(OLIVEIRA, 2010) Equiaxial + nitretada 4,82 272 

(BRIGUENTE, 2011) Widmanstätten 4,91 314 

- Widmanstätten + nitretada por plasma 4,00 298 

 

A Figura 32 apresenta a dependência do tempo de fluência primária com a 

temperatura a 319 MPa. Através da utilização de técnicas de regressão linear, os 

resultados podem ser descritos pela equação 3 da lei de potência em fluência. O valor de 

Qp de 223 kJ/mol inferior ao valor de Qc que foi de 298 kJ/mol pode ser justificado pelo 

encruamento do material durante o primeiro estágio de fluência. 
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Figura 32 - Dependência do tempo de fluência primária com a temperatura aplicada a 

319 MPa 

 

As taxas mínimas de fluência obtidas ao longo do estágio secundário foram 

relacionadas com os tempos de ruptura a tensão de 319 MPa. Dessa forma, procurou-se 

avaliar os parâmetros da relação originalmente proposta por Monkman e Grant 

conforme mostra a Figura 33. Os valores de M e C, foram obtidos por regressão linear. 

Esta relação pode ser descrita como: 

 

O parâmetro M corresponde a uma medida da influência da taxa de fluência 

secundária no tempo de ruptura por fluência. Em geral, são encontrados valores de M 

por volta da unidade para vários materiais, indicando uma proporcionalidade entre o 

tempo de ruptura e a taxa de deformação no estágio secundário, como proposto por 

Monkman e Grant. Apesar das diferenças nas condições de ensaio (não tratadas e 

nitretada por plasma e tratadas com IIIP), os dados obtidos a 319 MPa seguem a relação 

de Monkman-Grant. 
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Figura 33 - Dependência da taxa de fluência estacionária com o tempo de ruptura a 

600°C. 

 

Como todas as condições seguem a mesma relação, significa que o processo 

envolvendo escorregamento e escalagem de discordâncias. A Tabela 13 mostra o 

resumo dos valores M e C encontrados na literatura e neste trabalho para a liga Ti-6Al-

4V. 

Após os ensaios de fluência, os corpos de prova foram seccionados e as amostras 

levadas à análise por microscopia óptica. Na Figura 34 são apresentadas as imagens 

obtidas por microscopia óptica das seções transversais e longitudinais da liga Ti-6Al-4V 

após ensaio de fluência nas condições de 500°C e 319 MPa. 
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Tabela 13 – Valores das constantes M e C para a relação Monkman-Grant. 

Autores Condições M C 

(BARBOZA, 

2001) 

Microestrutura equiaxial (ensaiado ao ar) 1,043 0,068 

(REIS, 2005) Microestrutura equiaxial (ensaio ao ar e em 

atmosfera de N2) 

1,102 0,092 

(BRIGUENTE, 

2015) 

Microestrutura equiaxial (sem recobrimento, com 

recobrimento MET e recobrimento TBC 

0,967 0,150 

(YOGI, 2012) Microestrutura equiaxial, Widmanstätten e 

martensita (com IIIP) 

0,919 0,125 

(REIS, 2012) Microestrutura equiaxial (sem tratamento e 

nitretada por laser) 

0,933 0,069 

(BRIGUENTE, 

2011) 

Microestrutura bimodal, martensita e 

Widmanstätten (sem recobrimento e com TBC)  

1,047 0,082 

- Microestrutura Widmanstätten (sem tratamento, 

nitretada por plasma e com IIIP) 

0,945 0,064 

 

 

  
(a) (b) 

Figura 34 - Seções longitudinal (a) e transversal (b) de uma amostra testada sob 

condições de fluência a 500°C, 319 MPa. 
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Nas Figuras 35 a 37 são apresentadas as imagens obtidas por microscopia óptica 

das seções transversais e longitudinais da liga Ti-6Al-4V após ensaio de fluência em 

todas as condições de 600°C e de 125 MPa até 319 MPa. Na Figura 38 são apresentadas 

as imagens obtidas por microscopia óptica das seções transversais e longitudinais da liga 

Ti-6Al-4V após ensaio de fluência em todas as condições de 700°C e 319 MPa. 

 

  
(a) (b) 

Figura 35 - Seções longitudinal (a) e transversal (b) de uma amostra testada sob 

condições de fluência a 600°C, 125 MPa. 

 

  
(a) (b) 

Figura 36 - Seções longitudinal (a) e transversal (b) de uma amostra testada sob 

condições de fluência a 600°C, 250 MPa. 
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(a) (b) 

Figura 37 - Seções longitudinal (a) e transversal (b) de uma amostra testada sob 

condições de fluência a 600°C, 319 MPa. 

 

  
(a) (b) 

Figura 38 - Seções longitudinal (a) e transversal (b) de uma amostra testada sob 

condições de fluência a 700°C, 319 MPa. 

 

A Figura 39 apresenta imagens obtidas por Microscopia Eletrônica de Varredura 

da análise fractográfica da liga Ti-6Al-4V após ensaio de fluência a 600ºC e 250 MPa. 

Nestas imagens observa-se a presença de fenômenos de estricção e de microcavidades 

de pouca profundidade e tamanhos variados, com vazios e membranas alveolares. O que 

indica que os mecanismos de fratura dúctil foram os que prevaleceram. O mesmo foi 

observado para parâmetros semelhantes de fluência para o material não nitretado ou 

com outros tratamentos superficiais por outros autores. 
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(a) (b) 

Figura 39 – Análise fractográfica da liga Ti-6Al-4V com estrutura Widmanstätten após 

ensaio de fluência a 600°C e 250 MPa. (a) Aspecto geral da superfície de fratura (b) 

Micrografia com maior aumento. 

 

Nas Figuras 40 a 42 são apresentadas as imagens obtidas por Microscopia 

Eletrônica de Varredura da análise fractográfica da liga Ti-6Al-4V após ensaio de 

fluência em todas as condições, que variaram de 500° a 700°C e de 125 MPa até 319 

MPa.  

 

Figura 40 - Aspecto geral da superfície de fratura da liga Ti-6Al-4V analisada por MEV 

a 500°C e 319MPa. 
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(a) (b) (c) 

Figura 41 - Aspecto geral da superfície de fratura da liga Ti-6Al-4V analisada por MEV 

a 600°C e a) 125 MPa, b) 250 MPa e c) 319MPa. 

 

 

Figura 42 - Aspecto geral da superfície de fratura da liga Ti-6Al-4V analisada por MEV 

a 500°C e 319MPa. 

 

Pode-se observar que em todas as condições há indícios de fratura dúctil com a 

presença de alvéolos (“dimples”) e microcavidades. Estes alvéolos são gerados devido 

ao grande número de heterogeneidades microestruturais, tais como, contornos de grão, 

partículas, inclusões e discordâncias. O coalescimento destas microcavidades leva a uma 

ruptura gradual e contínua do material, formando uma fratura do tipo taça e cone. A 

aparência irregular e fibrosa da superfície de fratura observada indica que houve 

deformação plástica. Comparando a geometria dos corpos de prova de fluência 

ensaiados a 600ºC e mostradas nas figuras 50(a), 51(a) e 52(a) pode se observar uma 

seção mais reduzida na amostra ensaiada a 125 MPa (figura 50a), devido a essa 

geometria a tensão tornou-se mais alta e causou um arrancamento mais irregular nas 
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bordas. 

A Figura 43 mostra a superfície de fratura analisada por MEV da liga Ti-6Al-4V 

após ensaio de fluência a 600ºC e tensões de 125 até 319 MPa. Pode-se observar que em 

tensões menores onde o tempo até a fratura foi maior a oxidação é mais elevada. 

 

   
(a) (b) (c) 

Figura 43 - Análise fractográfica por MEV da liga Ti-6Al-4V ensaiada a 600°C e a) 125 

MPa, b) 250 MPa e c) 319MPa 

 

Na amostra ensaiada a 125 MPa (Figura 43(a)) pode-se observar cavidades 

“dimples” mais equiaxiais que representam uma típica fratura dúctil, na amostra a 250 

MPa (Figura 43 (b)) é possível observar cavidades mais alongadas (“oval dimples”). Na 

amostra a 319 MPa (Figura 43(c)) a ação da tensão foi mais isolada em relação a 

oxidação e pode-se observar cavidades “dimples” típicos de cisalhamento. A região com 

o círculo vermelho nesta imagem (Figura 43(c)) mostra a formação de bandas de 

escorregamento “slip lines”. Estas bandas de deformações ou de escorregamento 

também podem ser observadas na Figura 44 (região com círculo vermelho), material 

ensaiado a 700°C e 319 MPa. A presença destas bandas de deformação mostra a 

facilidade de mudança de plano das discordâncias devido à alta temperatura. 
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Figura 44 - Análise fractográfica por MEV da liga Ti-6Al-4V ensaiada a 700°C e 

319MPa 
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6 – Conclusões 

 

Das condições de nitretação de plasma da liga Ti-6Al-4V estudada, variando 

o teor de N2 na atmosfera nitretante de 25 a 75%, a amostra nitretada durante 4 horas a 

750°C numa atmosfera contendo 50% de N2 foi a que teve a maior espessura de camada 

de nitretos formada. Em todas as condições de nitretação foram encontrados na análise 

de DRX a formação dos compostos -Ti2N e -TiN. Além disso, há a presença de óxido 

de vanádio (VO) e também das fases α e β da amostra como recebida. A condição de 

nitretação em atmosfera de 50% de N2, apresentou maior formação do -TiN, composto 

de composição estequiométrica, confirmado pela coloração dourada da amostra. A 

camada nitretada formada nesta condição tem cerca de 12 µm de espessura. Um teste 

preliminar de fluência realizado a 600°C e 250 MPa mostrou um aumento da resistência 

à fluência, devido ao aumento do tempo final de ruptura e da diminuição da taxa de 

fluência secundária da amostra nitretada por plasma. 

Após tratamento térmico a 1050°C por 30 minutos para obtenção da 

microestrutura de Widmanstätten Os ensaios de tração a quente efetuados numa gama 

de temperaturas compreendida entre 500°C e 700°C no material nitretado e não 

nitretado revelam um aumento da resistência da liga nitretada a plasma. Para este lote, a 

camada nitretada formada foi de cerca de 1 µm de espessura. A presença dos compostos 

-Ti2N e -TiN foi evidenciada pela análise de DRX. Além disso, existe a presença da 

fase α, a mesma encontrada na amostra recebida. Um ensaio de fluência na mesma 

condição anterior a 600°C e 250 MPa, mostrou que mesmo com a menor espessura da 

camada devido a nitretação de todos os corpos de prova simultaneamente ter aumentado 

a massa a ser nitretada, dificultando o aumento da temperatura do tratamento os 

resultados de fluência mostraram uma aumento ainda maior na resistência a fluência. 
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O estudo do comportamento em fluência da liga Ti-6Al-4V tratada 

termicamente para obtenção da microestrutura de Widmanstätten e submetida ao 

processo nitretação por plasma, nas condições de 500ºC e 319 MPa e de 600ºC nas 

tensões 125, 250 e 319 MPa e 700ºC e 319 MPa mostraram um aumento na resistência à 

fluência quando comparado com as amostras não tratadas e também as tratadas por IIIP. 

Isto foi evidenciado tanto pela diminuição da taxa de fluência secundária como pelo 

aumento do tempo de fluência final. O aumento do tempo de fluência primário também 

indicou uma melhoria na resistência à fluência da amostra nitretada por plasma com a 

microestrutura Widmanstätten. 

As energias de ativação de fluência medidas e a dependência da taxa de 

deformação de fluência no estado estacionário na condição estudada estão dentro da 

faixa de valores encontradas na literatura. Para a dependência da taxa de tensão de 

fluência no estado estacionário com tensão segue-se a lei da potência próxima ao 

modelo de difusão (n  4-5). Esta faixa de energia de ativação se encaixa muito bem 

com os valores de autodifusão do titânio, confirmando o mecanismo predominante de 

escalagem da discordância durante a fluência. Além disso, a taxa de fluência no estado 

estacionário e o tempo de ruptura estão relacionados pela relação Monkman-Grant com 

M cerca de 1, o que significa que o que acontece no estágio terciário segue uma relação 

do estágio secundário. 

A análise fractográfica do material após o ensaio de fluência mostrou que a 

fratura foi do tipo dúctil com a presença de cavidades “dimples” e forma de taça e cone. 

Ensaios com maior tempo até a fratura, ou seja, realizados a tensões mais baixas 

apresentaram uma maior oxidação superficial. 
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