
O titânio é um material metálico que apresenta 

alotropia. Em baixas temperaturas possui 

estrutura cristalina do tipo hexagonal 

compacta (fase ) enquanto em altas 

temperaturas passa a apresentar estrutura 

cristalina  do tipo cúbica de corpo centrado 

(fase ).   

Atualmente na fabricação de implantes 

metálicos são empregados, além do titânio 

puro, ligas de titânio. Destaca-se, atualmente, a 

liga Ti-6Al-4V, porem, esta liga utiliza em sua 

composição alumínio e vanádio, que são 

elementos de biocompatibilidade duvidosa. O 

desenvolvimento de novas ligas para implantes 

incluem ligas com a fase  estabilizada em 

temperatura ambiente, conhecidas como ligas 

tipo , que possuem menores módulos de 

elasticidade e podem ser fabricadas com 

elementos com maior biocompatibilidade, como 

o nióbio.  

O uso da metalurgia do pó para obtenção 

destas ligas apresenta vantagens como a 

possibilidade da produção de ligas com 

composição variada e a produção de próteses 

porosas o que é vantajoso na osseointegração. 

O objetivo deste trabalho é a caracterização de 

ligas de titânio tipo  obtidas por metalurgia do 

pó, através de compactação a frio e 

sinterização. 
Estruturas típicas obtidas: 
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c-)        d-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ti-30Nb-4Sn como sinterizada (e) e tratada a 600ºC 

(f). 

As amostras de titânio apresentaram porosidade, 

independentemente do teor de estanho no liga. 

Esta porosidade varia em diferentes pontos das 

amostras.  

Dada a interrupção neste projeto de Iniciação 

Científica após 5 meses de execução, por motivo 

de intercâmbio internacional, ficaram faltando 

completar a análise dos corpos de prova tratados 

termicamente em outras temperatura e as 

amostras polidas e atacadas, para revelação da 

microestrutura das fases presentes.  
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Caracterização de ligas de titânio de sistema 

Ti-Nb-Sn obtidas por Metalurgia do Pó 

Foram selecionadas para este projeto as ligas 

de titânio Ti-30Nb, Ti-30Nb-2Sn, Ti-30Nb-4Sn e 

então produziu-se, a partir de pós elementares, 

amostras por sinterização em vácuo. 

As amostras produzidas sofreram tratamentos 

térmicos em atmosfera de argônio para 

minimizar a oxidação em temperaturas de 600, 

850 e 1050°C com resfriamento lento 

(resfriamento em forno). Após aquecidas até a 

temperatura desejada as amostras eram 

mantidas a esta temperatura durante uma hora 

para que alcançassem o equilíbrio 

termodinâmico e então o forno era desligado, 

permanecendo as amostras dentro do mesmo 

até este atingir a temperatura ambiente. 

As amostras foram então cortadas e embutidas 

por meio de embutimento à frio e então 

caracterizadas por meio de metalografia. 

Após a revelação da microestrutura da amostra 

estas foram fotografadas para posterior 

caracterização por microscopia óptica. 

Estruturas típicas obtidas: 
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Figura: microestruturas das amostras sinterizadas e 

tratadas termicamente.  

Ti-30Nb como sinterizada (a) e tratada a 600ºC (b),   

Ti-30Nb-2Sn como sinterizada (c) e tratada a 600ºC (d),  


