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RESUMO

As ligas com memória de forma (SMAs) possuem um comportamento termomecânico bastante complexo. Fenômenos como transformação de 
fase e plasticidade são importantes para definir a resposta de uma SMA. Este trabalho apresenta uma investigação experimental do 
comportamento termomecânico das SMAs. A resposta de fios com memória de forma é analisada da relação entre a alteração da temperatura de 
transformação de fase em função do carregamento de uma SMA. Utilizando de testes cíclicos ( 50 ciclos) de carregamento com cargas de 2.5 kN e 
2.6 kN na fase elástica e 2.9 kN e 3.0 kN na fase plástica, a temperatura de 60º C e uma taxa baixa de carregamento (f = 0,0028Hz). A estabilização 
da resposta do material também é analisada considerando diferentes carregamentos. A transformação austenita-martensita e a transformação 
reversa estão, respectivamente, associadas com a liberação ou absorção de calor. Esse calor latente corresponde a uma determinada faixa de 
temperatura de transformação, que pode ser determinada através da utilização do calorímetro de varredura (DSC, do inglês Differential Scanning 
Calorimeter). As ligas com memória de forma (SMAs) começaram a ser estudadas na década de 1930, porém somente em 1962, o Laboratório 
Naval dos Estados Unidos (NOL - U.S. Naval Ordenance Laboratory) descobriu o fenômeno do efeito de memória de forma em uma liga de NiTi, 
que passou a ser chamada de Nitinol em homenagem a esse laboratório. A partir daí, várias aplicações industriais foram estabelecidas em áreas 
como aeronáutica, medicina e robótica. Alguns exemplos incluem dispositivos de controle da vibração em estruturas de construção civil, que 
utilizam a capacidade das ligas de NiTi de dissipar energia através do ciclo de histerese que ocorre durante a transformação de fase. Dentre os 
complexos fenômenos do comportamento das SMAs essa pesquisa vai abordar a interferência do carregamento termomecânico nas 
temperaturas de transformação de fase do material. A pesquisa é relevante pois trata-se de uma material relativamente novo, com várias 
aplicações mecânicas, que está submetido a carregamento cíclico em diferentes condições de carga. Este projeto erificou  a influência do 
carregamento termomecânico nas temperaturas de transformação de fase do material, realizando testes cíclicos de carregamento em cargas 
prescritas que aumentam progressivamente da região elástica para a região plástica do material. Após ensaios de carregamento até a ruptura, 
definindo as cargas de 2.5 kN e 2.6 kN, no regime elástico, 2.9 kN e 3.0 kN no regime plástico. Foram realizados testes experimentais em fios de 
SMAs, 50 ciclos em cada carregamento, com temperatura de 60ºC e é usada uma taxa de carregamento baixa, simulando a condição quasi-
estática de carregamento, correspondente a frequência de f = 0,0028 Hz. Nestas condições estudamos os fenômenos como a estabilização do 
material, a competição entre taxa de carregamento e a convecção térmica, e efeitos da plasticidade nas temperaturas de transformação de fase 
do material.
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