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LIGAS DE TITÂNIO



Produtos comerciais semi-
acabados de TITÂNIO 

Chapas laminadas de titânio

Barras de titânio



AEROESPACIAL
Estruturas e fuselagem
Componentes de turbinas

APLICAÇÕES DO TITÂNIO

Componentes de turbinas
Indústria de mísseis

COMO MATERIAL BIOCOMPATÍVEL
Implantes cirúrgicos

É um material inerte ao corpo humano



APLICAÇÕES DO TITÂNIO

ÍNDÚSTRIA QUÍMICA E PETROLÍFERA
Tubos para trocadores de calor

COMO ELEMENTO DE LIGA EM COMO ELEMENTO DE LIGA EM 
SUPERCONDUTORES

INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA



PRODUTOS DA METALURGIA DO PÓ EM TITÂNIO



LIGAS DE TITÂNIO

Ligas αααα

Ligas quase αααα

Ti puro

Al,O,N,H,Ga

•Ligas não endurecíveis por T.T. – endurecimento por solução sólida
•Al principal elemento de liga – até 5~6%
•Resistência moderada a alta temperatura
•Boas tenacidade, resist fluência, soldabilidade

•Alguma fase ββββ numa microestrutura essencialmente αααα

•Excelente resistência à corrosão
•Alguma ductilidade (apesar de ser HC)
•Baixa resistência mecânica

Ligas quase αααα

Ligas αααα−−−− ββββ

Ligas ββββ
•Grande adição de V e Mo => β à temp ambiente (não é usual)
•Estrutura β obtida com tratamento de envelhecimento
•Grande ductilidade – fácil deformação a frio
•São soldáveis
•Ligas mais pesadas

V,Mo,Nb,Cr,Fe,Ta

•Alguma fase ββββ numa microestrutura essencialmente αααα
•Adiciona-se Sn e Zr para manter a resistência diminuindo o Al
•Altas resist mecânica, tenacidade, resist fluência, soldabilidade
•Resist aumentada com envelhecimento (=> menor resist corrosão)

V,Mo (peq.quant.)

(ou duplex)

•Balanço conveniente de elementos => Microestrutura bifásica
•Os tratamentos térmicos controlam microestrutura e propriedades















Composição Condição
Rotura 
(MPa)

Cedênci
a (MPa)

Extensão 
Rot. (%) Aplicações/Características

Comercial/
Puro

(R50500) 99.1Ti Recozido 517 448 25 Blindagem de motores jacto, Cascas 
de aeronaves, equipamento resist à 
corrosão em navios e ind química

a Ti-5Al-
2.5Sn 

(R54520)

5.0Al, 2.5Sn Recozido 862 807 16 Caixas de turbinas de gás, 
equipamento químico com resistência 
mecânica até 480ºC

Quase a Ti-8Al- 8.0Al, 1.0Mo, Recozido 1000 951 15 Peças forjadas para motores a jacto 

Propriedades mecânicas
Tipo de 

liga
Comum 
(UNS)

LIGAS DE TITÂNIO

Quase a Ti-8Al-
1Mo-1V 

(R54810)

8.0Al, 1.0Mo, 
1.0V

Recozido 
(duplex)

1000 951 15 Peças forjadas para motores a jacto 
(discos de compressor, cubos, etc)

a - b Ti-6Al-4V 
(R56400)

6.0Al, 4.0V Recozido 993 924 14 Implantes de elevada resistência, 
processamento químico, componentes 
estruturais de aeronaves

a - b Ti-6Al-6V-
2Sn 

(R56620)

6.0Al, 2.0Sn, 
6.0V, 0.75Cu

Recozido 1069 1000 14 Componentes estruturais de alta 
resistência em aeronaves

b Ti-10V-
2Fe-3Al

10.0V, 2.0Fe, 
3.0Al

Dissolução e 
envelhec.

1276 1200 10 Melhor combinação de resistência e 
ductilidade, aplicações com uniformi. 
de propriedades em toda a peça, 
componentes estruturais de aeronaves
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LIGAS DE TITÂNIO - PROPRIEDADES



Questões sobre Ti e ligas

1)  Quais as propriedades atrativas possuem o Ti e 
suas ligas? Qual a principal desvantagem?

2)  Quais as duas formas cristalinas alotrópicas do Ti 
puro?

3)  Como são classificadas as ligas de Ti? Dê 
exemplos de aplicações destas.

4)  Cite dois elementos estabilizadores da fase α e 
da fase β encontrados nas ligas de Ti.



Questões sobre Ti e ligas

6)  Por que as ligas de Ti β são mais deformáveis que 
as ligas de Ti α−β?

5)  Cite uma desvantagem das ligas β em relação às 
ligas α. 

8)  Qual o mecanismo de endurecimento envolvido no 
aumento da resistência de uma liga de Ti-6-Al-4-V após 
solubilização  a 954 °C e resfriamento brusco em água.

7) Qual a mais importante liga de Ti? Qual a
propriedade desta liga a torna tão importante? Qual
sua principal desvantagem?


