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RESUMO 
 

 

Problema: O emprego do titânio e ligas de titânio para aplicações médicas e 

odontológicas tem aumentado nas últimas décadas, porém, o alto custo do material 

desestimula o seu uso rotineiro. Objetivos: Avaliar o efeito da pureza do argônio nas 

propriedades mecânicas, microestrutura e modo de fratura do titânio comercialmente 

puro (Grau I) e da liga Ti-6Al-4V. Material e Métodos: As fundições para cada liga 

foram realizadas em uma máquina de indução eletromagnética com um argônio de 

alta pureza (99,999%) e um argônio conhecido como industrial (99,98%). Os testes 

de resistência à tração, limite de proporcionalidade e alongamento foram realizados 

em máquina de ensaio universal sob velocidade de 1 mm/min. Os espécimes 

fraturados foram embutidos em resina fenólica (baquelite) e polidas para a 

realização da microdureza Vickers (100g/15s), a a 25, 50, 100, 200 e 500µm da 

borda do corpo-de-prova. A microestrutura das ligas também foi analisada em alguns 

espécimes, com o objetivo de avaliar a superfície fraturada dos espécimes alguns 

foram submetidos à microscopia eletrônica de varredura. Análise estatística: Os 

dados provenientes de cada teste mecânico foram submetidos a uma análise de 

variância (tipo de titânio vs. pureza do argônio) e teste de Tukey (α = 0,05). Os 

dados de microdureza Vickers foram submetidos a uma análise de variância de 

medidas repetidas (fatores principais: liga e argônio) e medida repetida: distância e 

teste de Tukey para o contraste entre médias (α = 0,05). Resultados: O grau de 



 

 

pureza do gás não influenciou os valores do limite de proporcionalidade, da 

resistência à tração e alongamento, assim como a microdureza Vickers, 

microestrutura e padrão de fratura. A liga Ti-6Al-4V apresentou alto valores de 

resistência à tração, limite de proporcionalidade e microdureza Vickers, e baixo 

alongamento. A microdureza dos materiais foi alta nas proximidades da borda, mas 

a pureza do argônio não teve influência alguma. Conclusões: O argônio industrial 

pode ser utilizado para realizar as fundições do Ti CP e Ti-6Al-4V sem prejuízos nas 

suas propriedades. 

 

 

Palavras-Chave: Titânio, Propriedades mecânicas, Resistência à tração, Teste de 

dureza, Argônio, Técnica de fundição Odontológica 
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ABSTRACT 
 

 

Background: Although CP titanium and titanium alloys have been used for medical 

and dental applications, their high cost has not stimulated their current use. 

Objective: The purpose of this study was to evaluate the effect of argon purity on the 

mechanical properties, microstructure and fractography of CP Ti (Grade I) and Ti-6Al-

4V cast alloys. Material and Methods: The castings for each alloy were made in a 

centrifugal casting machine using either a high-purity (99.999%) and or an industrial 

argon gas (99.98%). The ultimate tensile strength (UTS), proportional limit (PL) and 

elongation (EL) were evaluated in a universal testing machine at a crosshead speed 

of 1 mm/min. The fractured specimens were embedded in phenolic resin and 

polished down for Vicker’s microhardness (VHN) measurement (100g, 15s) from 25 

µm below the cast surface, then at 50µm, 100µm, 200µm and 500µm. The 

microstructures of the alloys were also revealed. Scanning electron microscopy 

fractography was undertaken for the fractured surfaces after tensile testing. The data 

from the mechanical tests and hardness were subjected to a two-way ANOVA and 

Tukey’s test (α = 0.05). Results: The mean values of UTS, PL, EL and VHN were not 

affected by the argon gas purity. Higher UTS, PL and VHN and lower EL was 

observed for Ti-6Al-4V. The microhardness values of both alloys were higher at the 

surface layers and it was not influenced by the argon gas purity. Conclusions: It was 



 

 

concluded that the industrial argon gas can be safely used to cast CP Ti and Ti-6Al-

4V, since it does not alter the mechanical properties of the studied alloys. 

 

 

Keywords: Titanium, Mechanical properties, Tensile strength, Hardness test, Argon, 

Dental casting technique. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Algumas crises internacionais, iniciadas na década de 30, estimularam a 

procura por ligas alternativas às de ouro, dentre as quais se destacavam as ligas de 

Níquel-Cromo (Ni-Cr) pela sua diversidade de uso (WATAHA, 2002). 

Porém, as ligas de Ni-Cr estão sob constante investigação devido às reações 

biológicas adversas que podem desencadear (WATAHA, 2000). Elementos químicos 

que compõem essas ligas, como cobalto, molibdênio, alumínio, cromo e 

especialmente o níquel, podem ser causa de reações alérgicas (BRENDLINGER; 

TARSITANO, 1970; FENTON; JEFFREY, 1978; HUBLER e HUBLER, 1983; 

HILDEBRAND et al., 1989; HABERMAN; PRATT; STORRS, 1993; BEZZON, 1993; 

KONONEN et al., 1995; AL-WAHEIDI, 1995). 

Entretanto vale lembrar que, além das ligas de metais básicos, vários estudos 

também relatam respostas alérgicas a ligas de metais nobres contendo ouro 

(FREGERT; KOLLANDER; POULSEN, 1979; SHEPARD et al., 1983; TSURUTA et 

al., 2001; AHNLIDE et al., 2002; MOLLER, 2002). 

O titânio apresenta sucesso bem documentado a longo prazo como um 

biomaterial usado em implantes dentários. Assim sendo, o emprego do titânio na 

Odontologia vem aumentando consideravelmente devido principalmente a sua 

biocompatibilidade, alta resistência à corrosão, baixa densidade, alta resistência 

mecânica, alta ductibilidade (WANG; FENTON, 1996). O titânio, além dessas 

características, ainda é um metal que apresenta a metade da densidade de ligas 

como Co-Cr e Ni-Cr, é radiolúcido (o que permite o controle de porosidades), de 

baixo custo e de preço estável (COLLINGS, 1984; OKABE; HERØ, 1995). 



 

 

Por outro lado, o uso do titânio em aparelhos protéticos, obtidos por meio de 

fundições, tem se mostrado problemático, devido a algumas características: alto 

ponto de fusão (1670 ± 50°C), baixa densidade que dificulta a injeção no molde, alta 

reatividade com componentes do cadinho e do revestimento fosfatado, 

particularmente com SiO2, e ainda com gases do ambiente como oxigênio, 

hidrogênio, nitrogênio e carbono (OKABE; HERØ, 1995). Por isso são necessárias 

técnicas complexas e equipamentos especiais para fundição, que aumentam o custo 

do processo (BAUER et al., 2002). 

Em virtude da impossibilidade do uso de óxidos convencionais para a 

expansão do revestimento, como aqueles contendo sílica, é indispensável o 

emprego de revestimento com óxidos especiais para expansão, o que também eleva 

o custo do procedimento (TAKAHASHI et al., 1990). 

Nos últimos anos, um número crescente de pesquisas vem sendo 

direcionado para analisar as particularidades da fundição com o titânio, sempre com 

interesse em aprimorar a técnica e para torná-lo um substituto vantajoso às ligas 

convencionais. Meloncini, em 2000, obteve sucesso com um método que diminuiu a 

quantidade de revestimento especial utilizado na técnica de fundição. Outra 

abordagem estudada para reduzir os custos, foi a de diluir o líquido especial 

empregado no revestimento (WALDEMARIN et al., 2000). 

Devido às características de reatividade do titânio, recomenda-se que a 

fundição seja realizada em ambiente controlado por um gás inerte, como o hélio ou 

argônio (CRAIG; POWERS, 2002). É importante considerar que o argônio disponível 

no mercado é oferecido em diferentes graus de pureza com diferentes custos, e que, 

até hoje, nenhum estudo foi realizado para avaliar o comportamento do titânio 

fundido em função da pureza do argônio utilizado, e sim, dos ciclos (TAJIMA et al., 



 

 

1994). Entretanto, diversos pesquisadores se preocupam com a qualidade do 

argônio empregado (KIKUCHI et al., 2003; AOKI et al., 2004; SATO et al., 2005; 

KOIKE et al., 2005). 

As diferenças na composição do argônio têm uma influência no custo do 

produto final, principalmente quando se compara um argônio industrial, que pode 

apresentar valor até cinco vezes mais baixo em relação a um argônio mais puro, 

tornando-se uma alternativa para a redução dos custos. 



 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

Histórico  

 

Um dos elementos da Tabela Periódica, descrito pelo reverendo inglês 

William Gregor no ano de 1791, possui número atômico 22, peso atômico 47,9 

apresentando uma densidade de 4,51g/cm3 (60% menor que o ferro), ponto de fusão 

da ordem de 1668°C e com uma estrutura cristalina hexagonal compacta (abaixo de 

882,5°C) e cúbica do corpo centrado (acima de 882,5°C). Alguns anos depois, em 

1795, o químico alemão Martin Klaproth encontrou esse elemento no minério rutílio 

(TiO2), até então desconhecido, e denominou-o titânio. 

Por ser um metal muito reativo, o titânio era de difícil obtenção, na forma 

pura, a partir do minério rutílio. Foi então que Wilhelm Kroll desenvolveu o processo 

de refino, sendo por isso considerado o pai da indústria do titânio. 

O titânio é um metal relativamente novo para diversas aplicações. O interesse 

nesse metal hoje em dia, se deve em muito às suas excelentes propriedades e 

abundância. Este elemento é o quarto metal mais prevalente na terra, só perdendo 

para o alumínio, ferro e magnésio, e sua concentração na crosta terrestre gira em 

torno de 0,6%. 

Vale lembrar que, a sua grande presença na terra é maior do que diversos 

elementos usados na Odontologia, como o cromo, níquel, cobre e molibdênio 

(COLLINGS, 1984). 

Titânio Comercialmente Puro 

 



 

 

O titânio conhecido como comercialmente puro (Ti CP) apresenta teores de 

pureza que estão entre 98 a 99,5%. Suas propriedades físicas podem variar de 

acordo com a quantidade de impurezas, de elementos residuais ao processo de 

purificação, tais como: oxigênio (O), ferro (Fe), nitrogênio (N), carbono (C) e 

hidrogênio (H) (PÄßLER; MANN, 1991). As impurezas é que determinam a 

classificação dos quatro tipos de titânio denominados comercialmente puros. 

(WANG; FENTON, 1996). 

Apesar da pequena quantidade de O, Fe, N, C e H presentes no “titânio 

puro”, consideráveis mudanças em algumas propriedades mecânicas ocorrerão, 

principalmente devido ao O e ao Fe. 

Isto porque, estes elementos passam a ocupar áreas dentro do arranjo 

cristalino (interstício) e causam desalojamento parcial dos átomos de titânio, o que 

acarreta num “travamento”, diminuindo o eventual deslizamento dos átomos quando 

sujeitos a forças externas, aumentando desta forma a resistência a possíveis 

deformações plásticas. 

O titânio e suas ligas têm seus arranjos cristalinos nas formas: hexagonal 

compacta, também chamada de fase alfa (α), cúbica de corpo centrado ou fase beta 

(β), além da mistura das duas grades α e β (COLLINGS, 1984). 

O titânio puro apresenta-se na fase alfa abaixo de 882oC. Acima dessa 

temperatura a estrutura cristalina modifica-se para cúbica de corpo centrado (β), mas 

quando resfriado o titânio retorna a sua estrutura original (DONACHIE JR, 1988).  

 

Ligas de Titânio  

 

A liga de titânio mais comumente encontrada e usada é a Ti-6AL-4V (6% de 



 

 

alumínio e 4% de vanádio) devido às suas excelentes propriedades mecânicas 

(CRAIG; POWERS, 2002). Esta condição se deve a formação de duas fases, α e β, 

à temperatura ambiente, ao contrário do que ocorre com o titânio comercialmente 

puro. Estas fases podem ser observadas claramente na microestrutura da liga. 

Assim, esta melhoria das propriedades se deve ao fato do alumínio (Al) ser 

um estabilizador da fase alfa e o vanádio (V) um estabilizador da fase beta, fazendo 

com que a liga apresente, na temperatura ambiente, ambas as fases (PARR; 

GARDNER; TOTH, 1985). 

Apesar da concentração relativamente pequena de Al e V na liga Ti-6Al-4V, 

esta apresenta uma mudança drástica na resistência à fratura, limite de escoamento, 

dureza, microestrutura, padrão de fratura e alongamento. Entretanto, o módulo de 

elasticidade apresenta-se quase inalterado em relação ao titânio comercialmente 

puro (NIINOMI, 1998). Todas essas características fazem da Ti-6Al-4V, a liga α + β 

ser a mais estudada no momento, sendo também a mais indicada para a fabricação 

de dispositivos protéticos onde é necessária alta resistência, em substituição ao 

titânio comercialmente puro (OKABE; HERØ, 1995). 

Inúmeros estudos demonstram o excelente desempenho mecânico desta liga 

quando comparada ao titânio puro e a ligas experimentais (KOIKE et al., 2005; LIN; 

JU; CHERN LIN, 2005; ROCHA et al., 2005). Em relação ao titânio puro, a liga Ti-

6Al-4V apresenta quase o dobro de resistência à tração e da dureza (KIKUCHI et al., 

2003; AOKI et al., 2004). Vale lembrar que, quanto a resistência à tração, a liga Ti-

6Al-4V apresenta uma grande similaridade com as ligas a base de Ni-Cr e Co-Cr 

(BAUER et al., 2006) 

Em relação às ligas de Ni-Cr e Co-Cr, o titânio CP e a liga Ti-6Al-4V 

apresentam como vantagem principal, a baixa densidade que acarreta redução do 



 

 

peso da peça protética e aumenta o conforto do portador (THOMAS; LECNER; 

MORI, 1997). 

Quanto a biocompatibilidade, da mesma forma que acontece com as ligas de 

Ni-Cr e Co-Cr, o uso da liga Ti-6Al-4V vem sendo questionado por alguns 

pesquisadores. Durante seu uso, íons de V e de Al podem ser liberados e esses são 

apontados como elementos de alta toxicidade, sendo o alumínio associado ao mal 

de Alzheimer. Além disso, esses íons podem ocasionar descamação da mucosa do 

trato respiratório e ainda prejudicar a produção sanguínea. Isto pode ser agravado 

pela diminuição da resistência à corrosão da liga quando exposta por muito tempo 

aos fluidos corpóreos (KOBAYASHI et al., 1998; SHUKLA; BALASUBRAMANIAM; 

BHARGAVA, 2005; OKAZAKI; GOTOH, 2005). 

Há inúmeros elementos estabilizadores de fases que podem ser combinados 

com o titânio, os α-estabilizadores mais usados são: Al, estanho (Sn), O e N. Já os 

β-estabilizadores encontrados com maior freqüência são: V, molibdênio (Mo), cobre 

(Cu), Fe, nióbio (Nb) e o tântalo (DONACHIE JR, 1988; OKABE; HERØ, 1995). 

Sendo assim, vários pesquisadores buscam por elementos não tóxicos que 

substituam tanto o Al quanto o V, mas que mantenham as excelentes propriedades 

mecânicas da liga Ti-6Al-4V (CAI et al., 2003). 

O Nb, assim como o V, é um β-estabilizador e se apresenta como uma boa 

alternativa, em função da sua resistência à corrosão. Assim, foi desenvolvida a liga 

Ti-6Al-7Nb, que apresentou resultados satisfatórios de biocompatibilidade a longo 

prazo (SEMLITSCH et al., 1992). Entretanto, o Al, como α-estabilizador, continua 

como principal responsável pelo ganho em propriedades mecânicas da liga Ti-6Al-

4V em relação ao titânio CP (KHAN; WILLIAMS; WILLIAMS,1999). 

Uma outra liga que pode ser considerada é a Ti-13Nb-13Zr, que têm o nióbio 



 

 

como estabilizador de fase alfa, e o zircônio (Zr), que é um elemento isomorfo, ou 

seja, estabiliza tanto a fase alfa ou beta (DONACHIE JR, 1988). Entretanto, esta liga 

tem como principal indicação os implantes dentários, devido ao baixo módulo de 

elasticidade (LIN; JU; CHERN LIN, 2005). 

Diversas ligas experimentais de titânio têm sido propostas, com boas 

perspectivas para serem usadas como peças metálicas fundidas, como as ligas de 

Ti-Cu, Ti-Hf e Ti-Nb (LEE; JU; CHERN LIN, 2002; KIKUCHI et al., 2003; SATO et al., 

2005). 

 

Fundição  

 

Nas últimas décadas, muitos estudos relativos às particularidades do 

processo de fundição do titânio e de suas ligas vêm sendo realizados com o objetivo 

de aperfeiçoar a técnica e diminuir os custos. 

É sabido que diversos são os fatores que dificultam o processo de fundição. 

A baixa densidade do titânio e de suas ligas, alta temperatura de fusão, alta 

reatividade química, com elementos do revestimento e gases da atmosfera, e a 

necessidade de equipamentos especiais, por exemplo, fazem a sua fundição 

especialmente trabalhosa e onerosa (TAIRA; MOSER; GREENER, 1989). 

Outra desvantagem apresentada pelas ligas de titânio é o alto intervalo de 

fusão (1668oC – 1760oC), que requer equipamentos especiais como a fonte de calor, 

sendo então utilizados a indução eletromagnética ou o arco voltáico (VOITIK,1991). 

Além disso, quando aquecido a altas temperaturas, especialmente acima de 

600oC, o titânio passa a ser extremamente reativo, sendo ávido por gases como O, 

H e nitrogênio (VOITIK,1991). Por esse motivo, foram desenvolvidos equipamentos 



 

 

que mantém o titânio, durante o processo de fundição, em ambiente livre de oxigênio 

(vácuo) ou sob presença de gases inertes. A não observância destes cuidados leva 

à contaminação do titânio líquido (fundido) e a um aumento considerável do risco de 

explosão durante o processo de fundição (BAUER et al., 2002). 

Apesar do alto custo dos demais gases nobres, um estudo com argônio, 

hélio, xenônio e criptônio mostra que há uma diminuição significante na quantidade 

de porosidades quando o xenônio e o criptônio são usados. Entretanto, nos testes 

mecânicos de fratura, os maiores valores de resistência foram obtidos com as 

fundições realizadas em ambiente preenchido com o gás hélio. Os melhores 

resultados, nas propriedades mecânicas proporcionados pelo uso do gás hélio, se 

devem ao seu menor raio atômico, que aumenta sua difusão relativa no titânio 

fundido, levando à formação de uma solução sólida intersticial, enquanto que a 

utilização de outros gases nobres, com maior raio atômico, conduz à solução 

substitucional (ZINELIS, 2000). 

Uma alternativa ao emprego de gás nobre como controle do ambiente de 

fundição é a utilização de vácuo, em que pese haver algum risco de explosão torna-

se uma alternativa interessante. Tajima, em 1994 avaliou a microdureza do titânio 

fundido em atmosfera controlada por argônio ou apenas sob vácuo, e os seus 

resultados não demonstraram diferença na microdureza da peça fundida. Portanto, 

de certa forma, isso demonstra o sucesso desta técnica, apesar de ocorrer aumento 

na concentração de oxigênio no interior da câmara de fundição que poderia 

ocasionar uma considerável contaminação na peça do titânio fundido (TAJIMA et al, 

1994). 

Por outro lado, os valores de pressão de injeção do argônio para a limpeza 

da câmara e injeção do metal líquido, devem ser observados. Valores altos da 



 

 

pressão de injeção do gás podem ajudar na redução do nível de impurezas e ganho 

de força de injeção. 

Contudo, pressão de injeção muito alta (300-450 torr) conduz a um maior 

grau de porosidades e propriedades mecânicas inferiores quando comparados a 

menores valores de pressão (50-150 torr), devido ao turbilhonamento do líquido, e 

conseqüentemente à incorporação de gases no metal (WATANABE et al., 1997). 

Os estudos que comparam os diferentes sistemas de injeção de liga fundida 

sempre se baseiam no controle das porosidades induzidas dentro da massa do 

material. Basicamente três fenômenos podem ocorrer durante o processo de 

fundição, que explicam o surgimento de porosidades no interior das peças fundidas: 

(1) quando a diferença de pressão entre a câmara de fundição e a câmara do molde 

é demasiadamente elevada, ocorre a inclusão de gases; (2) quando a velocidade de 

injeção é muito alta, há severa turbulência no metal, produzindo um canal vazio no 

interior da peça fundida; (3) pelo resfriamento brusco do metal, pois a porção que 

atinge o final do molde em primeiro lugar solidifica-se prematuramente, impedindo 

que o “vácuo” promova o escape de gases pelas porosidades do revestimento. 

Estes fatos podem comprometer o preenchimento total do molde (WATANABE et al., 

1997), exceto se for usada maior quantidade de sprue e canais de ventilação 

(vents). Com tais modificações na técnica é possível minimizar a pressão de retorno 

dos gases, facilitando o preenchimento completo do molde pela liga e melhorando a 

adaptação da peça (HERØ; SYVERUD; WAARLI, 1993, CHAN et al., 1998, LEAL et 

al., 2006). 

Outra dificuldade encontrada na fundição do titânio é a sua instabilidade sob 

altas temperaturas. Além de reagir com alguns gases da atmosfera, o titânio é capaz 

de reagir também com os componentes do cadinho cerâmico e do revestimento 



 

 

(SYVERUD; OKABE; HERØ, 1995). 

A facilidade de reduzir vários óxidos leva o titânio a formar vários compostos 

com a sílica (SiO2). Como resultado, uma extensa camada de contaminação é 

observada quando utilizamos revestimentos a base de SiO2 (revestimentos 

fosfatados). Esta contaminação traz diversas modificações e uma nova formação de 

microestrutura, diminuindo sensivelmente a resistência à corrosão e as propriedades 

mecânicas (PAPADOPOULOS; ZINELIS; VARDAVOULIAS, 1999). 

Durante os últimos anos, um esforço tem sido realizado para encontrar um 

substituto para os revestimentos a base de SiO2. Para isso foram desenvolvidos 

revestimentos a base de Magnésio e Zr, óxidos inertes ao titânio, em lugar dos 

instáveis óxidos de Si e fósforo (SYVERUD; OKABE; HERØ, 1995; HUNG et al., 

2004). Apesar destes óxidos não contaminarem o titânio, eles não apresentam boa 

combinação de propriedades como: coeficiente de expansão, permeabilidade para 

escape de gases e propriedades mecânicas (PAPADOPOULOS; ZINELIS; 

VARDAVOULIAS, 1999). 

Entretanto, revestimentos a base de Mg e Zr apresentam bons resultados 

quanto à adaptação marginal e baixos valores de dureza na interface devido a baixa 

reação com o metal (HUNG et al., 2004). Porém, estes óxidos responsáveis pela 

expansão apresentam um alto custo em relação à tradicional sílica 

(PAPADOPOULOS; ZINELIS; VARDAVOULIAS, 1999). 

Resumindo, a sílica, bastante utilizada como refratário da maioria das 

fundições com os mais diversos metais, atinge uma ótima expansão, compatível com 

o uso do titânio, porém, com alta reatividade. Por outro lado, se o refratário for à 

base Mg ou Zr, tanto a reatividade com o titânio quanto a expansão alcançada serão 

baixas (HSU et al., 2005). 



 

 

Diante de todas estas considerações, os trabalhos com o titânio se tornam 

desafiadores, principalmente aqueles que de certa forma procuram a redução dos 

custos. 



 

 

3 PROPOSIÇÃO 
 

 

O objetivo do presente estudo foi o de avaliar a influência do grau de pureza 

do argônio nas propriedades mecânicas do Ti CP e da liga Ti-6Al-4V. 



 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

A composição do titânio comercialmente puro (ASTM Grau I, Dentaurum, 

Alemanha) e da liga Ti-6Al-4V (Camacam, Brasil), empregados no presente estudo 

estão descritos na Tabela 4.1. 

TABELA 4.1 – Composição dos materiais usados neste estudo 
 LIMITES MÁXIMOS DE IMPUREZA (% PESO) 

Material N Fe O C H Al V 

Ti CP 0,03 0,2 0,18 0,1 0,015 _____ _____ 

Ti-6Al-4V 0,009 0,21 _____ 0,026 _____ 6,15 4,08 

 

Preparo dos corpos-de-prova 

 

Os padrões de fundição em cera (P-Oclusal, Brasil) foram obtidos a partir de 

uma matriz metálica, com forma e dimensão ilustrada na Figura 4.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um total de 6 fundições foi realizado para cada condição experimental. Dentro 

de cada um dos anéis de fundição foram incluídos 4 corpos-de-prova (cp) em cera. 

(Figura 4.2).  

26 

12 

7 

5 2,6 

Figura 4.1 - Formato e dimensões dos corpos-de-prova utilizados neste estudo. Medidas em mm 



 

 

 

 

Para minimizar as distorções, os padrões de cera foram incluídos 

imediatamente em revestimento Rematitan Ultra (Dentaurun, Alemanha). A seguir, 

os anéis foram submetidos aos ciclos térmicos recomendados pelo fabricante: 

aquecimento de 5°C/min a partir da temperatura ambiente até 250°C, permanência à 

temperatura alcançada por 90min, aquecimento de 5°C/min até 870°C, permanência 

por 20 min, resfriamento na velocidade de 7°C/min até 430°C e permanência na 

temperatura obtida por pelo menos 60 minutos.  

As fundições foram feitas em centrífuga com fonte de calor por indução 

eletromagnética (F.lli Manfredi, Itália). Para o controle do ambiente foram utilizadas 

duas composições de argônio, cujos limites de impurezas estão apresentados na 

Tabela 4.2. 

Tabela 4.2: Limites de impurezas encontradas no argônio 
Argôni

o 
Purez
a THC * O2 

CO + 
CO2 H2O N2 

N-50 

99,99

9% 

<0,5 

ppm 

<1 

ppm 

<0,5 

ppm <2 ppm 

<3 

ppm 

Industri

al 

99,98

% - 

<50 

ppm - <50 ppm - 

Air Liquide do Brasil - * Conteúdo total de hidrocarbonetos 

Figura 4.2 - Cp em cera, com as dimensões pré-determinadas durante o processo de montagem 
dos padrões para a realização da fundição 



 

 

 

Após as fundições, os corpos-de-prova foram separados dos canais de 

alimentação por meio de um disco de carborundum e jateados com alumina (50 µm 

de diâmetro) para a remoção inicial do revestimento. A seguir, os cp foram lavados, 

imersos em água dentro de uma cuba ultrasônica (Thornton/T-14, Brasil) para 

remoção dos resíduos de revestimento. Logo após, o comprimento inicial (L0) de 

cada cp foi mensurado com o auxílio de um paquímetro digital (Mitutoyo, Japão). Os 

cp foram também identificados conforme pode ser visualizado na Figura 4.3. 

 

 

Os cp foram radiografados (CECCONI et al., 2002) para detecção de 

possíveis porosidades internas, sendo descartados aqueles que apresentavam 

defeitos (Figura 4.4). 

 

 

Testes de tração 

Figura 4.4 - Radiografia de um dos corpos-de-prova descartado por apresentar porosidades 

Figura 4.3 - Cp em metal, limpos e catalogados. 



 

 

Figura 4.5 - Cp em posição para a realização do teste, onde foram obtidos os resultados de limite 
de proporcionalidade e resistência à tração 

Uma máquina para ensaios universal (Kratos, Brasil) foi usada para 

mensuração do limite de proporcionalidade e resistência à tração de cada um dos 

espécimes, à velocidade de 1 mm/min (Figura 4.5). 

Após a ruptura, os cp foram medidos com um paquímetro digital (Mitutoyo, 

Japão) para a obtenção do comprimento final (L). Com base nos dados do 

comprimento inicial (L0) e comprimento final (L) calculou-se o alongamento (%) dos 

cp conforme fórmula abaixo: 

Alongamento = 100
0

0
x

L

LL
!
"

#
$
%

& '   

onde: 

L0 = Comprimento inicial do corpo-de-prova na distância entre garras antes o 

teste de resistência a tração. 

L = Comprimento final do corpo-de-prova. 

 

 

 

Os dados de alongamento, resistência à tração e limite de proporcionalidade 

foram submetidos a uma análise de variância de dois fatores (liga e pureza de 

argônio) e teste de Tukey para o contraste entre médias (α = 0,05). Para estas 



 

 

propriedades foram sempre considerados os valores médios dentro de cada anel de 

fundição (Unidade experimental). 

 

Teste de microdureza 

 

O teste de microdureza Vickers foi realizado nos corpos-de-prova 

provenientes dos testes de resistência à tração. Os cp foram embutidos em resina 

baquelite (Buehler, EUA). Após o embutimento, os cp foram polidos até a lixa de 

carbureto de silício #2000 (Norton, Brasil), e depois levados ao ultra-som durante 5 

minutos para a remoção de contaminantes. A seguir, o polimento foi feito com um 

feltro (Struers, RØdovre, Dinamarca), pastas e soluções de diamante de 3 e 1µm 

(Struers, RØdovre, Dinamarca), e finalmente foi usada uma suspensão de sílica 

coloidal 0,05µm (Struers, RØdovre, Dinamarca) diluída na proporção de 1:1 em 

água. 

Cada cp foi levado ao microdurômetro HMV-2 (Shimadzu, Japão), e uma 

carga de 100g foi aplicada por um período de 15 s, para a mensuração da 

microdureza Vickers (AOKI et al., 2004). As medidas foram realizadas a 25µm, 

50µm, 100µm, 200µm e 500µm da borda do cp, sendo realizadas duas mensurações 

em cada distância (Figura 4.6).  

Os valores médios das duas leituras, de cada distância pré-determinada, de 

todos os cp de cada anel, foram utilizados para fins estatísticos.  

Os dados de microdureza Vickers foram submetidos a uma análise de 

variância para medidas repetidas (distância), onde foram considerados fatores 

principais a liga e o argônio. Foi aplicado o teste de Tukey para o contraste entre 

médias (α = 0,05). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise da microestrutura, padrão de fratura e análise da composição dos 

elementos na superfície externa foi executada de forma qualitativa, apenas para 

caracterizar e/ou colaborar na explicação dos valores encontrados nos testes 

mecânicos. 

 

Microestrutura  

 

Após o término da mensuração da dureza, os espécimes foram atacados com 

reagente de Keller (2mL HF, 5mL HNO3, 3mL HCl e 190mL de H2O deionizada) para 

evidenciar a microestrutura metálica. A superfície foi examinada em microscópio 

óptico e fotografada com 100 vezes de aumento (Shimadzu, Japão). 

 

Microscopia Eletrônica de Varredura (Fractografia) e Leitura de Composição 

da Superfície (EDS) 

500µm 

200µm 50µm 

100µm 25µm 

Figura 4.6 - Cp com as mensurações de dureza realizadas a 25µm, 50µm, 100µm, 200µm 
e 500µm de distância da borda 



 

 

 

Antes de realizar a análise da superfície fraturada,, o cp foi lavado, imerso em 

água dentro de uma cuba ultrasônica (Thornton/T-14, Brasil), e seco em estufa a 

37°C durante o período de 1 hora. Após isto, o cp foi examinado em um 

estereomicroscópio óptico (Olympus, SZX9, Japão), e em microscópio eletrônico de 

varredura (MEV, JEOL JSM 6300, Japão).  

A microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia de energia dispersiva 

(EDS) foi realizada na superfície de externa do cp no intuito de detectar possíveis 

contaminantes. 



 

 

5 RESULTADOS 

 

 

Limite de proporcionalidade 

 

Os valores das médias e os respectivos desvios padrões do limite de 

proporcionalidade (MPa) estão apresentados na Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1 – Médias e desvios padrões do limite de proporcionalidade (MPa) das diferentes 
condições experimentais 

Qualidade do Argônio 
Material 

N-50 Industrial 

Ti CP 400,6 ± 64,2 451,0 ± 89,9 
Ti-6Al-4V 850,0 ± 72,9 935,6 ± 82,2 

 

A análise de variância demonstrou que a interação dos fatores não foi 

significante (p = 0,59), assim como o fator principal qualidade do argônio (p = 0,06), 

apesar de que este valor demonstra uma tendência importante. Apenas o fator 

material foi estatisticamente significante (p = 0,00001). Desta forma, somente as 

médias e desvios padrões dos dois materiais estão apresentados na tabela 5.2. 

Pode-se observar que a média do limite de proporcionalidade para a liga de Ti-6Al-

4V foi mais que o dobro em relação ao Ti CP. 

 

Tabela 5.2 – Médias e desvios padrões do limite de proporcionalidade (MPa) para os dois materiais 
testados 

Material  

Ti CP Ti-6Al-4V 

Média ± DP 425,8 ± 77,1  892,8 ± 77,6  
 



 

 

Resistência à Tração 

 

As médias e os respectivos desvios padrões de resistência à tração (MPa) 

estão apresentados na Tabela 5.3. 

 

Tabela 5.3 – Médias e desvios padrões de resistência à tração (MPa) para as diferentes condições 
experimentais 

Qualidade do Argônio 
Material 

N-50 Industrial 
Ti CP 476,4 ± 64,5 486,7 ± 86,9 

Ti-6Al-4V 898,8 ± 83,4 975,1 ± 94 

 

A análise de variância demonstrou que a interação dos fatores (p = 0,34) 

assim como o fator qualidade do argônio (p = 0,22) não foram significantes. Apenas 

o fator material foi significante (p = 0,00001). Desta forma, na tabela 5.4 estão 

apresentadas apenas as médias e desvios padrões referentes a esse fator. Pode-se 

observar que a média de resistência à tração para a liga de Ti-6Al-4V foi 

significantemente superior à apresentada pela liga Ti CP. 

 

Tabela 5.4 – Médias e desvios padrões da resistência à tração (MPa) dos materiais testados 

Material  

Ti CP Ti-6Al-4V 
Média ± DP 481,6 ± 75,7 937,0 ± 88,7 

 

Alongamento 

 

As médias e os respectivos desvios padrões do alongamento (%) estão 

apresentados na Tabela 5.5. 

 



 

 

Tabela 5.5 – Médias e desvios padrões do alongamento (%) das diferentes condições experimentais 

Qualidade do Argônio 
Material 

N-50 Industrial 

Ti CP 18,9 ± 5,4 16,7 ± 4,2 
Ti-6Al-4V 2,1 ± 1,0 1,8 ± 0,5 

 

A análise de variância demonstrou que a interação dos fatores (p = 0,43) 

assim como o fator qualidade do argônio (p = 0,53) não foram estatisticamente 

significantes. Apenas o fator material apresentou significância estatística (p = 

0,00001). As médias e desvios padrões para os dois materiais testados estão 

apresentados na Tabela 5.6. Pode-se observar que a média de alongamento do 

metal Ti CP foi significantemente mais elevada que a da liga Ti-6Al-4V. 

 
Tabela 5.6 – Médias e desvios padrões do alongamento (%) dos materiais testados 

Material (*)  

Ti CP Ti-6Al-4V 

Média ± DP 17,8 ± 4,8  1.9 ± 0.7  
 

A Figura 5.1 sumariza todos os dados médios das propriedades mecânicas 

avaliadas, ou seja, o limite de proporcionalidade, a resistência à tração e o 

alongamento. Este gráfico evidencia que a qualidade do argônio não afeta as 

propriedades mecânicas dos materiais, ao mesmo tempo em que, nitidamente 

demonstra a grande diferença entre os materiais.  



 

 

 

 
Figura 5.1 – Representação gráfica das médias e os correspondentes desvios 

padrões do alongamento, limite de proporcionalidade e resistência à 
tração das diferentes condições experimentais 

 

 

Microdureza 

 

As médias e os respectivos desvios padrões de dureza Vickers para as 

diferentes condições experimentais estão apresentados na Tabela 5.7. 

 

Tabela 5.7 – Médias e desvios padrões de dureza Vickers (HVN) das diferentes condições 
experimentais em diferentes distanciamentos da borda 

Distância da Borda (µm) Condições 25 50 100 200 500 
Ti CP/N-50 477,8 ± 38,3 390,0 ± 54,5 288,4 ± 40,8 208,2 ± 39,1 193,1 ± 27,4 

Ti-6Al-4V/N-50 541,8 ± 14,1 452,9 ± 13,8 402,6 ± 13,9 373,3 ± 13,0 371,1 ± 10,1 
Ti CP/Industrial 505,4 ± 16,6 416,5 ± 18,8 319,0 ± 23,5 202,6 ± 17,9 180,5 ± 22,6 

Ti-6Al-4V/Industrial 575,2 ± 27,3 491,9 ± 27,4 414,4 ± 23,5 380,5 ± 25,1 371,2 ± 22,8 
 

N-50 = Argônio 99,999% 
Ai = Argônio 99,98% 

* 

* 

** 

** 



 

 

A análise de variância demonstrou que as interações dos fatores Material vs. 

Distância da borda e Qualidade do argônio vs. Distância da borda foram 

significantes (p = 0,00001 e p = 0,03, respectivamente). Também os fatores 

principais, Material e Distância da borda foram significantes (p = 0,008 e p = 

0,00001, respectivamente). Desta forma, os valores foram novamente tabulados e 

estão apresentados nas tabelas 5.8 e 5.9. 

Na tabela 5.10, pode-se observar que a média para a liga de Ti-6Al-4V, como 

era de se esperar, foi significantemente maior que a obtida para o metal Ti CP. 

 

Tabela 5.8 – Médias e desvios padrões de dureza Vickers (HVN) para as diferentes ligas testadas 

Material  

Ti CP Ti-6Al-4V 

Média ± DP 318,2 ± 30,0 437,5 ± 19,1 
 

Na tabela 5.9, pode-se observar que as médias de dureza foram 

significantemente menores à medida que as mensurações foram realizadas 

afastando-se da borda, da superfície externa. Os valores mensurados em 25, 50 e 

100µm foram estatisticamente semelhantes entre si e superiores aos mensurados a 

200 e 500µm da superfície. 

 

Tabela 5.9 – Médias e desvios padrões de dureza Vickers (HVN) das distâncias testadas 

Distância da Borda (µm) 
25 50 100 200 500 

Média ± DP 525,1±24,1a 437,8±28,6a 356,1±25,4a 291,1±23,8b 279,0±20,7b 
(*) Letras diferentes indicam médias estatisticamente (Tukey α= 0,05). 
 

Na tabela 5.10, pode-se observar que o maior valor de dureza foi obtido com 

a liga Ti-6Al-4V na distância de 25mm e o menor valor nas distâncias de 200 e 



 

 

500µm para a liga de Ti. 

 

Tabela 5.10 – Médias e desvios padrões de dureza Vickers (HVN) das ligas nas diferentes distâncias 
testadas 

Distância da Borda (µm) 
Material 25 50 100 200 500 

Ti CP 491,6±27,5b 403,3±36,6c,d 303,7±32,2 e 205,4±28,5f 186,8±25,0f 
Ti-6Al-4V 558,5±20,7a 472,4±20,6b 408,5±18,7c 376,9±19,1c,d 371,2±16,4d 

(*) Letras diferentes indicam grupos diferentes estatisticamente (Tukey α= 0,05). 

 

Na tabela 5.11, pode-se observar que os valores de dureza foram mais 

influenciados pelo efeito da distância da superfície que pela Qualidade do argônio 

empregado na fundição. 

 

Tabela 5.11 – Médias e desvios padrões de dureza Vickers (HVN) para a interação Qualidade de 
Argônio vs. diferentes distâncias testadas* 

(*) Letras diferentes indicam médias estatisticamente (Tukey α= 0,05). 
 

Distância da Borda (µm) Qualidade do 
argônio 

25 50 100 200 500 

N-50 509,8±26,2a 421,4±34,1b 345,5±27,3c 290,7±26,0d 282,1±18,8d 

Industrial 540,3±22,0a 454,2±23,1b 366,7±23,5c 291,6±21,5d 275,8±22,7d 



 

 

 
Figura 5.2 – Variação da média da microdureza Vickers da borda da superfície externa dos corpos-

de-prova (25µm) até 500µm para as diferentes condições experimentais 

  
 

A Figura 5.2 sumariza os resultados de microdureza Vickers para as 

diferentes condições experimentais. Pode-se observar que a pureza do argônio 

utilizado praticamente não influencia as médias de dureza. 

 
Microestrutura e Microscopia Eletrônica de Varredura (Fractografia) 

 

Aparentemente, da mesma forma que as propriedades mecânicas, a 

microestrutura e o padrão de fratura não foram influenciados pela pureza do argônio. 

Diferenças estruturais significativas foram apenas observadas entre o Ti CP e a liga 

Ti-6Al-4V. 

A Figura 5.3 mostra o titânio CP fundido nas diferentes condições com típica 

formação Widmanstätten, “basket-weave structure”, com grandes grãos aciculares 



 

 

α-Ti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A microscopia da liga Ti-6Al-4V fundida em diferentes ambientes mostra uma 

típica microestrutura Widmanstätten, onde as linhas finas escuras representam a 

fase β, e placas brancas aciculares representam a fase α, que se formaram na 

matrix β (Figura 5.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 5.4 - Microestrutura óptica: (a) Liga Ti-6Al-4V fundida em ambiente preenchido com o 
argônio N-50 (b) Liga Ti-6Al-4V fundida em ambiente preenchido com o argônio 
Industrial. 

a b 

Figura 5.3 - Microestrutura óptica: (a) Titânio CP fundido em ambiente preenchido com o argônio 
N-50 e (b) Titânio CP fundido em ambiente preenchido com o argônio Industrial 

a b 



 

 

A análise do padrão de fratura da parede externa dos corpos-de-prova 

oriundos do teste de resistência à tração (Figuras 5.5a e 5.6) evidencia que o Ti CP 

apresentou alto alongamento antes da fratura, denunciando, portanto, uma fratura 

do tipo dúctil. Isto pode ser observado pela presença de alguns “cracks” (setas 

vermelhas) nas figuras 5.5a e 5.6 do Ti CP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro fator que evidencia a fratura do tipo dúctil é a formação de “dimples” 

globulares, além da presença de área de escorregamento (Figura 5.7) do Ti CP. 
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Figura 5.5 - Análise da superfície externa de corpos-de-prova após ensaio de resistência à tração 
(a) Titânio comercialmente puro, (b) liga Ti-6Al-4V 



 

 

Figura 5.6 – Microscopia eletrônica de varredura: Formação de craks (setas vermelhas) na face 
externa do corpo-de-prova de Ti CP 

Figura 5.7 – Microscopia eletrônica de varredura: (seta vermelha) formação de “dimples” 
globulares, (seta amarela) área de escorregamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 5.8 – Microscopia eletrônica de varredura da superfície externa da liga Ti-6Al-4V sem a 
formação de craks 

Para a liga Ti-6Al-4V não foram encontradas formações de “craks” o que 

evidencia fratura ou comportamento do tipo frágil (Figura 5.5b e 5.8).  

 

 

A microscopia eletrônica de varredura também evidenciou o comportamento 

frágil da liga Ti-6Al-4V (Fig. 5.5b, 5.8 e 5.9) pela presença de clivagem acicular e/ou 

pequenas cavidades lamelares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 

Figura 5.9 – Microscopia eletrônica de varredura da liga Ti-6Al-4V: (seta vermelha) pequena 
área de estricção, (seta amarela) clivagem lamelar, (Ⅰ) área em destaque, em 
maior aumento: formação dendrítica 



 

 

Com o objetivo de esclarecer os valores numéricos obtidos no teste de 

microdureza Vickers foi realizada uma leitura de composição através da 

Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS) na superfície externa do corpo-de-

prova, além da análise de microscopia ótica. 

A Figura 5.10 mostra a microscopia ótica de um espécime de Ti CP fundido 

com um argônio de alta pureza (99,999%), fica evidente a formação de diferentes 

camadas, a mais externa é composta por uma estrutura amorfa, a intermediária é 

composta por uma leve formação de grãos aciculares e a terceira e mais interna, 

uma formação de grãos aciculares (α-Ti). 

 

 

 

Para a análise de possíveis contaminantes, foi selecionada uma região da 

superfície externa do corpo-de-prova do Ti CP, fundido em um ambiente preenchido 

com um argônio de alta pureza (99,999%). Assim, foram realizadas imagens e as 

análises em determinados pontos. A Figura 5.11 mostra uma mesma área com 

diferentes tipos de imagem. 

Figura 5.10 – Microscopia ótica do Ti CP espécime fundido com o argônio de alta pureza 
{100x}: (faixa vermelha) α-case, (faixa amarela) estrutura acicular α-Ti, (faixa 
branca) estrutura acicular α-Ti 



 

 

 

 

A Figura 5.12 mostra os diferentes pontos, escolhidos em função da 

visualização de diferentes fases, de leitura da composição realizada na superfície 

externa do corpo-de-prova. 

 

 

A Figura 5.13 é uma representação gráfica de composição encontrada nos 

diferentes pontos obtida pelo EDS. O ponto 1 mostra traços do elemento Si, os 

pontos 2, 4 e 5 mostram praticamente apenas o Ti, já os pontos 3 e 6 indicam a 

presença de elementos normalmente encontrados em revestimento usados para 

fundição do titânio e suas ligas como o Al, Mg e Zr. 

a b 

Figura 5.11 – Microscopia eletrônica de varredura da superfície externa de um espécime de Ti 
CP obtido por: (a) Elétrons secundários e (b) Elétrons retro espalhados 

Figura 5.12 – Microscopia eletrônica de varredura da superfície externa de um espécime de Ti CP 
obtido por elétrons retro espalhados, mostrando diferentes (seis) pontos de leitura de 
composição 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.13 – Representação gráfica da análise química realizada por EDS nos diferentes pontos da 
superfície externa de um espécime de Ti CP fundido em ambiente preenchido pelo argônio 
N-50 

Ponto 1 Ponto 2 

Ponto 3 Ponto 4 

Ponto 5 Ponto 6 



 

 

6 DISCUSSÃO 
 

 

Vários autores se preocuparam com a pureza do argônio, devido ao fato de 

que este fator poderia de alguma maneira, alterar as propriedades do titânio 

(SUNNERKRANTZ; SYVERUD; HERØ, 1989; KIKUCHI et al., 2003; AOKI et al., 

2004; SATO et al., 2005; KOIKE et al., 2005). Dentre as diversas alternativas para a 

redução do custo de fundição, a possibilidade da utilização de um tipo de argônio de 

baixo custo, como o industrial, certamente seria um importante contribuinte para o 

uso mais freqüente do titânio. 

O risco de realizar uma fundição de titânio em ambiente rico de impurezas, 

principalmente oxigênio, nitrogênio e hidrogênio, é o de poder provocar uma grande 

alteração nas propriedades e na composição do material, já que este metal 

apresenta alta reatividade em temperaturas acima de 600°C (VOITIK, 1991). Esta 

contaminação leva à obtenção de um material frágil, quebradiço e obviamente, de 

baixo alongamento, devido à formação de composto intermetálicos, soluções 

substitucionais e intersticiais (MINOSHIMA et al., 2001). Dentre os diversos 

transtornos causados por esta contaminação está a redução no limite de fadiga e 

alongamento de grampos e armações em peças de prótese parcial removível 

(VALLITTU; KOKKONEN, 1995). 

No presente estudo, apesar da hipótese que possível contaminação pelas 

impurezas provenientes do argônio pudesse alterar alguns valores de propriedades 

mecânicas, ficou claro que isto não ocorreu, já que, estatisticamente não houve 

diferença entre os tipos de argônio testados. No entanto, foi possível notar alguma 

sensibilidade quanto à qualidade do argônio, quando da comparação dos valores 



 

 

médios de algumas propriedades: limite de proporcionalidade para o Ti CP (400,6 e 

451,0 MPa, respectivamente para N-50 e o Industrial) e para o Ti-6Al-4V (850,0 e 

935,6 MPa, respectivamente para N-50 e o Industrial); resistência à tração para o Ti 

CP(476,4 e 486,7 MPa, respectivamente para N-50 e o Industrial) e a liga Ti-6Al-4V 

(898,8 e 975,1 MPa, respectivamente para N-50 e o Industrial); alongamento do Ti 

CP (18,9 e 16,7%, respectivamente para N-50 e o Industrial) e para a liga Ti-6Al-4V 

(2,1 e 1,8%, respectivamente para N-50 e o Industrial). 

Esta tendência pode ser decorrente dos contaminantes encontrados no 

argônio industrial, principalmente de oxigênio e água presentes em grande 

quantidade (Tabela 4.2). O titânio é extremamente reativo com quase todos os 

elementos, particularmente com o oxigênio e o nitrogênio, que podem ser 

dissolvidos na matriz intersticial, levando a alterações na grade cristalina, que 

acarreta aumento na dureza e resistência à tração, bem como redução do 

alongamento (MENAND; HUGUET; NÉRAC-PARTAIX, 1996). 

Essa sensibilidade do titânio às impurezas fica mais clara ainda quando se 

observa os diferentes tipos de titânio comercialmente puro (Ti CP), nota-se que 

pequenas variações dos elementos Fe e O causam grandes mudanças no material, 

quanto à resistência à tração e alongamento (WANG; FENTON, 1996). 

Já as ligas testadas mostraram uma diferença significante, sendo que a liga 

Ti-6Al-4V apresentou valores maiores de limite de proporcionalidade (892 MPa) e 

resistência à tração (937 MPa), e valores inferiores de alongamento (1,9 %).  

À temperatura ambiente, o Ti CP apresenta uma estrutura cristalina 

hexagonal compacta (hc), neste caso chamada de “fase alfa”. Esta estrutura é 

alterada para uma estrutura cristalina cúbica de corpo centrado (ccc), conhecida 



 

 

como “fase beta”, sob alta temperatura (acima de 883°C), mas o Ti CP retorna a 

estrutura hexagonal compacta à temperatura ambiente. 

Os maiores valores de resistência à tração, e a diminuição do alongamento 

do Ti-6Al-4V, se explica pela inclusão do alumínio, um estabilizador da fase alfa e o 

vanádio, um estabilizador da fase beta, fazendo com que a liga apresente, na 

temperatura ambiente as fases alfa e beta. Estes elementos, considerados 

refinadores do grão, podem também contribuir com o aumento da resistência da liga 

Ti-6Al-4V, fundamentalmente do limite intergranular, sabidamente região de maior 

resistência à deformação (DONACHIE JR, 1988). 

A presença das duas fases (estruturas cristalinas) tem um papel fundamental 

nas propriedades mecânicas, sendo a responsável pelos altos valores obtidos de 

limite de proporcionalidade e resistência à tração além do baixo valor alongamento 

da liga Ti-6Al-4V, quando comparado com o Ti CP que apresenta apenas uma 

estrutura cristalina (hexagonal compacta). 

Vale a pena mencionar que, as médias de resistência à tração, tanto da Ti CP 

quanto do Ti-6Al-4V estão de acordo com as encontradas na literatura (AOKI et al., 

2004; KIKUCHI et al., 2003; KOIKE et al., 2005; ROCHA et al., 2005). O baixo 

alongamento obtido pela liga Ti-6Al-4V também é bem próximo aos reportados em 

outros trabalhos. Já o alongamento do Ti CP verificado neste estudo, apresentou um 

valor mais elevado do que aqueles relatados por alguns autores (AOKI et al., 2004; 

KIKUCHI et al., 2005; KOIKE et al., 2005; ROCHA et al., 2005), mas, vai ao encontro 

dos valores relatados em outros estudos (DONACHIE JR, 1988; HSU et al., 2005). 

Para o teste de microdureza, as ligas apresentaram uma diferença 

considerável, sendo que a Ti-6Al-4V novamente apresentou os maiores valores. 



 

 

Entretanto, não foi objetivo do estudo avaliar a diferença entre os materiais, e sim, a 

influência da qualidade do argônio em função do afastamento da borda externa. 

Independente do tipo do titânio utilizado, Ti CP ou as suas ligas, estes 

materiais apresentam uma alta reatividade com óxidos presente no revestimento. 

Isto advém da facilidade do titânio em reduzir vários óxidos, assim pode se explicar 

a alta dureza encontrada nos dois materiais quando testados próximo à margem dos 

espécime (PAPADOPOULOS; ZINELIS; VARDAVOULIAS, 1999; AOKI et al., 2004). 

As camadas formadas na superfície do corpo-de-prova (cp) de titânio, quando 

fundido em revestimento fosfatado com sílica e alumina, foram descritas por 

MIYAKAWA et al. (1989): (1) mais externa, rica em silício, fósforo, oxigênio, alumínio 

e magnésio, resultante da reação do contato direto do metal com o revestimento; (2) 

esta camada contém oxigênio e alumínio, elementos alfa estabilizadores, daí a 

origem da denominação, alfa-case; (3) já esta camada exibe concentrações 

localizadas de silício, fósforo, oxigênio e carbono; (4) em direção à esta quarta 

camada, o teor de alumínio decresce, se tornando discreta e é constituída de cristais 

aciculares em arranjo alternado com oxigênio. 

Tais camadas são encontradas apenas quando o titânio é fundido com 

revestimento aglutinado por fosfato (aglutinante) e sílica (cristobalita ou quartzo). 

Hoje em dia, são utilizados óxidos que apresentam altos valores negativos de 

energia livre de formação, superiores ou próximos aos do TiO2 como: Al2O3, CaO, 

MgO, ZrO2 e Y2O3 (OKABE; HERO, 1995, SUNG; KIM, 2006). 

Para Guilin et al. (2007), independentemente do tipo de revestimento 

utilizado, seja ele a base de SiO2, Al2O3 ou MgO, sempre haverá a formação de 3 

distintas camadas: (1) camada de óxido, (2) camada de liga e (3) camada de titânio 

puro, sendo que a primeira e segunda são denominadas camadas de reação. 



 

 

Entretanto, cabe ressaltar que, o tamanho desta camada de contaminação 

está intimamente ligado ao tipo de óxido utilizado para expansão. Como esperado, 

em função da energia livre de formação, a camada mais contaminada e de maior 

dureza foi encontrada na superfície dos cp fundidos com um revestimento a base de 

SiO2, ao passo que a menor foi encontrada com o MgO. Valores intermediários 

foram proporcionados com o Al2O3 (GUILIN et al., 2007). 

Devido ao uso de óxidos menos estáveis, ou daqueles que sofrem redução 

do titânio líquido (os baseados em SiO2), a camada de contaminação apresenta 

normalmente espessura variável e extensa entre 60 e 350µm (MIYAKAWA et al., 

1989). Mas, vale lembrar que a mensuração dessas camadas de contaminação é 

bastante sensível à técnica de limpeza, que incluí a usinagem e jateamento dos cp 

(WATANABE et al., 1997). 

Parece claro que a contaminação é extremamente dependente do tipo de 

revestimento. Aqueles que apresentam óxidos mais estáveis, como Rematitan Ultra-

Dentaurum, mostram uma camada de contaminação menor, em torno de 15 a 20µm 

(ELIOPOULOS; ZENELIS; PAPADOPOULOS, 2005). No presente trabalho não foi 

mensurada a espessura de contaminação do revestimento nos espécimes, mas ela 

pode ser inferida em função dos valores de microdureza (Figura 5.2). Assim, para a 

liga Ti-6Al-4V essa contaminação ficaria em torno de 100µm, já para o Ti CP a 

camada seria mais espessa, por volta de 180µm a partir da superfície externa. Por 

outro lado, os refratários que conduzem a baixa contaminação do metal, 

proporcionam uma baixa expansão do molde (HSU et al., 2005). 

Uma outra alternativa para a diminuição da camada de “α-case”, em peças 

fundidas com revestimento fosfatado/sílica (Ticoat S+L, Mafredi), é a diminuição da 

temperatura do molde, que leva à formação de camada de contaminação com 



 

 

apenas 80µm de espessura (ELIOPOULOS; ZENELIS; PAPADOPOULOS, 2005). 

Entretanto, a diminuição da temperatura do molde, pode comprometer ainda mais o 

pobre poder de cópia do titânio (OLIVEIRA et al., 2006). 

Os altos valores médios de microdureza encontrados próximo à margem, são 

devidos ao alto teor de oxigênio, um elemento intersticial e α-estabilizador. A alta 

concentração de oxigênio na camada mais externa é viável por causa da grande 

solubilidade deste elemento em α-Ti, em torno de 31,9%, que juntamente com 

outros elementos, tais como o Si, P, Al e o Fe levam ao aumento da dureza 

(PAPADOPOULOS; ZINELIS; VARDAVOULIAS, 1999; DONACHIE JR, 1988). 

A presença do Si pode causar a precipitação de compostos intermetálicos, 

como o Ti3Si e o Ti5Si3, e a contaminação com o alumínio, que além de ser um α-

estabilizador, também leva a formação de um composto intermetálico, o Ti3Al. 

Porém, ambos os elementos, Si e Al, contribuem ainda mais para o aumento da 

dureza, formando soluções substitucionais na grade cristalina do titânio 

(PAPADOPOULOS; ZINELIS; VARDAVOULIAS, 1999; SUNG E KIM, 2005). 

Entretanto, é consenso entre diversos autores que o oxigênio tem um papel 

mais marcante no aumento da dureza, por causa da formação de soluções 

intersticiais na grade do titânio, em função do seu pequeno raio atômico (DONACHIE 

JR, 1988; TAKAHASHI et al., 1990; WATANABE et al.,1997; ELIOPOULOS; 

ZENELIS; PAPADOPOULOS, 2005; GUILIN et al., 2007). 

Muito embora não exista diferença estatística nos valores mecânicos (limite 

de proporcionalidade, resistência à tração e microdureza) em relação ao gás 

utilizado, fica evidente uma tendência a maiores valores quando se utiliza um gás 

com alto teor de impurezas (Tabela 4.2). Nota-se uma maior quantidade de O2 e de 

H2O no gás Industrial. 



 

 

Para Tajima et al. (1994), variações entre 34 e 7 partes por milhão (ppm) de 

oxigênio no ambiente de fundição, parece não influenciar os valores de microdureza 

da liga. Entretanto, o uso do vácuo apenas para fazer a limpeza da câmara, pode 

ocasionar aumento considerável da quantidade de oxigênio presente (120 ppm), o 

que acarretará aumento substancial da dureza. Entretanto, este aumento se 

restringe apenas à camada mais externa do metal, sem qualquer alteração no 

interior da peça.  

Vários estudos corroboram um decréscimo nos valores de microdureza à 

medida que se avança para o interior do cp, mesmo com o uso apenas do argônio 

de alta pureza (WATANABE et al., 1997; AOKI et al., 2004; ATWOOD; LEE; 

CURTIS, 2005). 

Mas, no presente estudo a alta dureza encontrada nas margens dos cp 

ocorreu provavelmente pela contaminação de elementos provenientes do 

revestimento e não do gás utilizado, como anteriormente descrito (TEODORO et al., 

2004). 

Além do aumento da microdureza na borda do cp pôde-se observar, neste 

estudo, a formação de uma camada com microestrutura amorfa, possível resultado 

de segregação (Figura 5.10) durante a solidificação (WATANABE et al., 1997; 

PAPADOPOULOS; ZINELIS; VARDAVOULIAS, 1999; ATWOOD; LEE; CURTIS, 

2005). 

Do ponto de vista clínico, a camada de contaminação causa uma redução na 

ductibilidade, do alongamento, da resistência à fadiga, da resistência à corrosão, da 

biocompatibilidade e na precisão da peça fundida (VALLITU; KOKKONEN, 1995; 

CAI et al., 1999; CAI et al., 2001; ATWOOD; LEE; CURTIS, 2005). 



 

 

Nota-se pelo exposto, que os parâmetros analisados neste trabalho estão 

absolutamente de acordo com aqueles relatados em diversos outros estudos, fato 

que, consequentemente, dá crédito à utilização do argônio de baixo custo para 

fundição de titânio e suas ligas. Entretanto, novos estudos com um argônio industrial 

se fazem necessários, especialmente aqueles relacionados com a resistência à 

corrosão. 



 

 

7 CONCLUSÃO 
 
 

Podemos concluir que o argônio industrial pode ser uma alternativa para a 

fundição do titânio comercialmente puro e da liga Ti-6Al-4V, sem nenhum prejuízo 

das propriedades mecânicas como resistência à tração, limite de proporcionalidade, 

alongamento e microdureza. 
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