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INTRODUÇÃO 

O titânio (Ti), é um material que apresenta como 
características, elevada resistência a corrosão e 
tensão de escoamento com uma baixa densidade. 
Porém, o seu elevado preço e dificuldade de se 
trabalhar, devida a alta reatividade com o oxigênio 
acaba tornando o titânio um material usado em 
apenas campos muito específicos. Materiais como 
alumínio (Al) são bons estabilizadores da fase α do Ti. 
Com relação a estabilizadores da fase β, os 
elementos mais comuns são o nióbio (Nb), o vanádio 
(V) e o molibdênio (Mo) [1]. 

Uma das razões para um grande interesse de se 
trabalhar com as ligas Ti-Al é uma combinação entre as suas propriedades mecânicas, que são mantidas 
elevadas mesmo com temperaturas mais altas, e a sua baixa densidade quando se é comparada com 
outras ligas. Algumas das características que podem ser observadas são a sua alta resistência a tração, 
uma boa resistência a oxidação e a corrosão, também se observa uma baixa difusividade e uma alta 
temperatura de fusão [2].  

As ligas Ti-Al, possuem três fases, sendo elas, Ti3Al (α2) com estrutura hexagonal DO19, a TiAl (γ) 
com estrutura tetragonal L10. Ao se fazer o acréscimo de outros elementos ligantes às ligas TiAl, é 
possível se chegar a outras fases, como a fase desordenada β A2 e a fase ordenada β2 B2. Também 
pode-se notar a existência de uma fase ortorrômbica e ordenada chamada de fase O que é presente na 
liga Ti2AlNb. Ligas Ti-Al são boas indicações como substitutas das ligas de níquel, porém, com apenas 
ligas binárias de titânio e alumínio, as propriedades mecânicas ainda ficam muito distantes das 
superligas de níquel e, portanto, é necessário que se tenha o acréscimo de outros materiais na sua 
composição para que seja possível atingir as propriedades necessárias [2,3]. 

O nióbio (Nb) é um dos materiais que pode fazer esse papel. As ligas TiAlNb tem um maior interesse 
comercial por ter melhores propriedades mecânicas que as ligas α2 DO19. Também pode-se observar 
que ligas contendo fase O+α2 são menos resistentes e menos dúcteis do que ligas com fases O+β2. 
Ligas possuindo a microestrutura ortorrômbica também possuem vantagens com relação a exposição 
prolongada a altas temperaturas [1]. 

Figura 1: Diagrama binário Titânio Alumínio. 
Fonte: Julius C. Schuster and Martin Palm (2005, p.02) 
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Para que se tenha uma boa resistência mecânica e dureza 
em altas temperaturas nas ligas TiAlNb se mostra necessário 
que se tenha uma microestrutura totalmente lamelar. Na Figura 
2 é possível se verificar uma comparação com relação a 
resistência a tração de um exemplo de liga TiAlNb, contendo 
elevadas porcentagens de Nb (developed TiAl), com uma liga 
TI-Al-Nb convencional (conventional TiAl), com menores 
porcentagens de Nb e a liga Inconel 713C (liga de Níquel), 
pode-se notar um melhor comportamento da resistência 
mecânica em elevadas temperaturas da liga com maior 
concentração de Nb [4]. 

Na produção de componentes a base de ligas TiAlNb, pode 
ser observado que os processos de fabricação comuns não se 
mostraram tão promissores, como o uso da fundição, onde se 
mostrou necessário se utilizar processos HIP(hot isostatic 
pressing).Também foram encontrados problemas ao se usar 
processo de reactive sintering que é um processo onde há extrusão de pós metálicos seguidos de HIP 
e podendo ter na sequencia um tratamento térmico, esses processos de fabricação acabaram se 
mostrando muito caros por conta da alta temperatura necessária nos processos HIP [5]. 

A metalurgia do pó é um processo de fabricação que se mostra como uma alternativa atraente 
economicamente, por fazer o uso de pós elementares misturados com o titânio com o objetivo de se 
formar uma liga para que se tenha características mecânicas desejadas, ele é um processo da categoria 
near net shape que tem como base se fazer a prensagem e sinterização de pós-metálicos para que se 
chegue na peça desejada [1].  

Com relação ao Ti o que pode ser visto é uma dificuldade a mais no processo decorrente da 
necessidade de se o realizar em atmosferas controladas o que acaba gerando uma necessidade de um 
maquinário especial tanto para a produção do pó metálico como para a realização do processo de 
sinterização. A mistura de elementos ligantes com o titânio na metalurgia do pó se mostra indicado por 
se ocorrer uma difusão sólida dos componentes o que gera uma estrutura uniforme [1]. 

OBJETIVOS 

O objetivo desse projeto foi realizar a investigação da formação da microestrutura em aluminetos de 
titânio ternários do sistema Ti-Al-Nb preparados via mistura de pós elementares seguido de sinterização 
convencional em atmosfera de argônio controlada, tendo como foco a identificação das ilhas de fase β 
na microestrutura sinterizada e a correlação com a fração de Nb adicionada à aluminetos Ti-45Al (% at.) 
e a sua dureza. 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL  

Para o projeto, o foco inicial foi a preparação dos corpos de 
prova a verde (nome dado às amostras compactadas antes da 
sinterização) seguindo três diferentes composições de nióbio (Nb), 
alumínio (Al) e titânio (Ti), em todas foram mantidas a proporção 
de 45 % at. Al, foram aumentadas as porcentagens de Nb, as 
amostras feitas foram nas porcentagens de 1% at. Nb, 3 % at. Nb 
e 5 % at. Nb e reduzidas as porcentagens de Ti, para cada 
proporção foram feitos 9 corpos de prova. Os pós elementares 
utilizados neste trabalho foram fabricados pela empresa Stanford 
Advanced Materials com tamanho de partícula <45 µm e pureza de 
99,9%. 

Com as porcentagens atômicas estabelecidas, foram feitos os cálculos para se chegar na massa de 
cada um dos elementos, com isso estabelecido foram feitas as misturas dos pós elementares, utilizando 
uma balança de precisão da marca Sartorius, Modelo Practum, com precisão de 1 miligrama para se 

Figura 2: Comparação da tensão para ligas com 
diferentes porcentagens de Nb e a liga Inconel 713C 

Fonte: Toshimitsu Tetsui (2002, p. 02) 

Figura 3: Fluxograma de processos 
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chegar nas proporções propostas. Com as misturas 
prontas, o material foi compactado em uma prensa 
hidráulica manual Marcon de 10 toneladas utilizando uma 
matriz de aço de formato cilíndrico com 8,1 mm de diâmetro, 
com uma pressão de compactação de 2 toneladas mantida por 30 segundos em cada corpo de prova. 

Com todos os corpos verdes prontos, foram feitas medidas de massa, comprimento e diâmetro de 
cada um dos corpos com auxílio de um paquímetro e uma balança de precisão. Esses dados foram 
coletados para se possibilitar o cálculo da densidade dos corpos a verde. A densidade é importante para 
servir como comparação após a sinterização.  

Além da densidade calculada 
utilizando os parâmetros geométricos das 
amostras, a densidade teórica, também 
foi calculada a partir dos dados dos 
elementos químicos presentes na mistura 
de pós elementares. Os resultados das 
densidades podem ser vistos na Tabela 2. 

Após as análises feitas com as amostras verdes, foi feito o processo de sinterização, para isso 
as amostras foram colocadas em um forno com atmosfera controlada com argônio para evitar a oxidação 
a 1400 °C. Com as amostras sinterizadas foi feito o embutimento delas em baquelite com um posterior 
lixamento em uma politriz, seguido de um polimento das superfícies, posteriormente as amostras foram 
colocadas em uma vibromet para poder tem um polimento final, isso foi feito para se garantir uma 
superfície apropriada para a avaliação em microscópio. 

 

A primeira avaliação feita foi em um microscópio ótico Leica NEophot 31 para que pudesse ser 
avaliada as porosidades das amostras, para isso foi usada a lente de 50 vezes de aumento e feita 
captura de 6 imagens das amostras de modo a garantir que fosse avaliada a porosidade de toda a 

Figura 7: Análise de porosidade ImageJ 

Figura 4:Prensa, Matriz de compactação e Balança 
de precisão. Pós elementares e amostras verdes. 

Figura 6: Amostras sinterizadas. 
Figura 5: Amostras embutidas, lixadas e polidas. 

Ti Al Nb Ti Al Nb 

54% 1% 6.642 3.120 0.239

52% 3% 6.251 3.049 0.700

50% 5% 5.878 2.982 1.141

Porcentagem atômica Massa [g]

45%

Tabela 1: Composição das amostras. 

Amostra 
Média das densidades 

geométricas [g/cm3]

Densidade teórica da 

liga [g/cm3]

Nb 1% 2.844 3.762

Nb 3% 2.923 3.848

Nb 5% 2.977 3.933

Tabela 2:Resultados das densidades geométricas e teóricas das amostras. 

Tabela 3: Médias das porosidades obtidas no ImageJ. 

Amostra 
Média das porosidades 

[% da área]

Nb 1% 33.6 ± 2%

Nb 3% 39.3 ± 2%

Nb 5% 36.5 ± 2%
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superfície. Para o tratamento das imagens foi utilizado o software ImageJ que possibilita a realização da 
análise da porcentagem da área total que estava com vazios.  

Após as análises de porosidade, foram feitas 
medições da dureza das amostras, e para isso foi 
utilizado um durometro modelo Future Tech FV-800 de 
medição de micro dureza Vickers, para garantir uma 
melhor acuracidade nas medições, as amostras foram 
novamente divididas em 6 áreas e em cada uma delas 
foram tomadas 5 medições de dureza para que 
posteriormente pudesse ser feita a média de dureza 
de cada uma das áreas. Com essas medições, a 
intenção era de fazer a observação se teriam picos de 
dureza em cada por conta da presença de ilhas não 
difundidas de nióbio. 

Por último foi feita a o uso de um Microscópio 
Eletrônico de Varredura (MEV) modelo EVO MA15 da 
marca ZEISS, com o intuito de se avaliar a 
composição da amostra pós sinterização, avaliar a 
homogeneidade das amostras e como se deu a 
difusão do nióbio no alumínio e no titânio.  

 

RESULTADOS 

Para a análise da porosidade feita no ImageJ, pode-se perceber que a amostra com 1% de nióbio 

foi a que teve uma menor porosidade, isso se deve ao fato de que nela foi possível se obter uma melhor 

difusão dos elementos e com isso uma menor concentração de vazios na estrutura 

 Foi possível se verificar uma boa homogeneidade na distribuição do Nióbio na estrutura e que 
ocorreram pontos onde o elemento não foi totalmente difundido e se teve uma maior concentração do 
Nb. Com relação á dureza do material, foi possível verificar uma elevada dureza para o material e pontos 
com uma elevada bem acima da média das regiões. 

Fazendo uma análise da composição foi possível averiguar que tiveram pontos da amostra onde se teve 
a formação da liga TIAlNb que era desejada, nelas se teve composições próximas das proporções 
nominais dos pós elementares misturados, e em pontos onde se teve uma menor difusão do Nb é 
possível também verificar uma maior porcentagem da composição.  

É possível observar na figura 9 e na tabela 5 como foi o comportamento da composição da 
amostra ao longo de sua estrutura, tendo pontos com os materiais homogêneos e pontos de 
concentração maior de Nb.  

Nb 

Figura 8: Foto MEV aumento 500 x - Amostra 5% Nb 

Tabela 4: Resultados das durezas das áreas das amostras. 

Dureza 

da região 

Pico de 

dureza

Dureza 

da região 

Pico de 

dureza

Dureza 

da região 

Pico de 

dureza

Dureza 

da região 

Pico de 

dureza

Dureza 

da região 

Pico de 

dureza

Dureza 

da região 

Pico de 

dureza

1 274 333.4 196 297.4 142 264.1 142 190.4 167 219.4 126 151.7

2 143 215.6 200 307.3 222 338.3 198 305.1 126 168 149 209.3

3 225 360.2 278 415.3 182 405.3 142 192.9 154 276 126 198.4

4 211 316.1 262 322.2 155 238.5 167 224.8 176 227 150 245

5 265 396.7 266 349.4 211 316.1 176 348.6 193 272.3 185 326.9

6 187 200.7 256 500.2 166 225.2 167 257.8 153 177.7 135 233.6

Média 218 ± 50 303.8 243 ± 70 365.3 180 ± 60 297.9 165 ± 50 253.3 162 ± 40 223.4 145 ± 40 227.5

Nb 1% - Segunda 

amostra

Nb 3% - Primeira 

amostra

Nb 3% - Segunda 

amostra

Nb 5% - Primeira 

amostra

Nb 5% - Segunda 

amostra
Região 

Nb 1% - Primeira 

amostra
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CONCLUSÕES 

Com o trabalho desenvolvido, se tiveram bons resultados, isso pois foi possível inicialmente 
verificar que as amostras sinterizadas tiveram o comportamento esperado se tendo uma difusão parcial 
do Nb e uma boa distribuição na estrutura como um todo, com isso foi possível também verificar um bom 
comportamento com relação a dureza, foi possível se observar uma dureza elevada na estrutura como 
um todo e pode ser notado que em algumas medidas tiveram valores mais elevados de dureza. Foi 
possível em uma das medições encontrar um valor de dureza de 500 HV que é um valor bem elevado.  

Foi possível também verificar que a sinterização se mostra uma alternativa realmente viável para 
a fabricação de ligas ternárias de Titânio Alumínio Nióbio. Para se ter um estudo mais aprofundado, seria 
interessante que fosse feita a sinterização de mais amostras a temperaturas mais altas para que pudesse 
verificar mais medidas de dureza para que fosse possível fazer a medida em um ponto onde tivesse uma 
ilha de nióbio, que se mostrou uma dificuldade durante o desenvolvimento.   
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Figura 9: Pontos de medição de composição da amostra 5% 
Nb. 

Ponto Al %at Ti %at Nb %at

Spectrum 1 44.1 53.42 2.48

Spectrum 2 45.57 49.26 5.18

Spectrum 3 43.68 52.68 3.64

Spectrum 4 48.34 28.12 23.54

Spectrum 5 38.62 23.46 37.91

Spectrum 6 47.94 31.08 20.98

Tabela 5: Composição dos pontos medidos da 
amostra 5% Nb. 


