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RESUMO 

 

 As ligas com memória de forma (LMF) destacam-se por apresentar propriedades 

especiais, com ênfase para recuperação de forma, possibilitando seu emprego em diversas 

aplicações tecnológicas.  Esses materiais podem ser integrados a uma matriz polimérica, 

agindo como um reforço, constituindo então uma nova classe de matérias, chamada de 

Compósitos Inteligentes, que têm despertado interesse por sua versatilidade na criação de 

microatuadores e/ou sensores. Esses novos materiais desafiam a ciência por ainda estar em 

fase embrionária e unir a complexidade das LMF com a dos compósitos. A primeira etapa 

deste trabalho consistiu em selecionar o tratamento térmico adequado para as ligas com 

memória de forma, visto que essa seleção determina o intervalo de temperatura ao qual o 

microatuador pode trabalhar. Para isso foi realizada a calorimetria diferencial de varredura, 

em seguida a seleção, os fios tratados receberam um treinamento termomecânico para 

obtenção do efeito memória de forma reversível e assim executar o movimento pretendido 

para o microatuador. Após essa etapa, dois compósitos foram desenvolvidos para testar qual 

se adequaria as exigências do microatuador, um formado por resina epóxi e fios de Ti-Ni e 

outro constituído por silicone, resina epóxi e fios de Ti-Ni. Esses compósitos, o silicone 

acético, a resina epóxi e os fios de nitinol foram submetidos a ensaio de tração e 

posteriormente foram submetidos a caracterização microestrutural - a microscopia ótica (MO) 

e eletrônica de varredura (MEV) - com o intuito principal de analisar nos compósitos a 

interface entre os materiais que os constituem. Os compósitos também foram analisados com 

realização ao deslocamento linear, com o auxilio de um sensor LVDT, para verificação da 

flexibilidade dos mesmos. Dentre os materiais criados, buscou-se aquele que melhor 

atendesse as solicitações do microatuador pretendido, analisando características como: 

transformação martensítica, histerese térmica, flexibilidade e interface.   

 

 

 

Palavras chave: Compósitos inteligentes, Ligas de Ti-Ni, Efeito memória de forma reversível 

e Transformação martensítica. 
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ABSTRACT 

 

The shape memory alloys (SMA) stand out by having special properties, with 

emphasis on shape recovery, enabling its use in technological applications. These materials 

can be integrated into a polymeric matrix, acting as reinforcement, then constituting a new 

class of materials, called Intelligent Composites, which have attracted attention for their 

versatility in creating actuators and / or sensors. These new materials defy the science is still 

in its infancy and unite the complexity of SMA with composites. The first step of this work 

consisted in selecting the appropriate heat treatment for shape memory alloys, since this 

selection determines the temperature range to which the micro actuator can work. For it was 

performed differential scanning calorimetry, then the selection the treated yarns were given a 

thermomechanical training for obtaining reversible shape memory effect and thus perform the 

movement desired for micro actuator. After this step, two composites were developed to test 

which would fit the requirements of micro actuator, one consisting of epoxy resin and Ni-Ti 

wires and another consisting of silicone, epoxy and Ni-Ti wires. These composites, acetic 

silicone, epoxy resin and nitinol wires were subjected to tensile test and subsequently 

underwent microstructural characterization - the optical microscopy (OM) and scanning 

electron microscopy (SEM), with the primary purpose of analyzing the interface between the 

composite material that constitute it. The composites were also analyzed with the linear 

displacement realization with the help of a LVDT sensor for checking the flexibility thereof. 

Among the materials created, we sought that best met the requests micro actuator intended, 

analyzing characteristics such as martensitic transformation, thermal hysteresis, and interface 

flexibility. 

 

 

 

 

 

Keywords: Composites intelligent, Ti-Ni alloys, shape memory effect reversible and 

martensitic transformation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os materiais vêm sendo solicitados a exibirem comportamento mecânico complementar, 

compatibilidade química e maior desempenho quando em trabalho. O desenvolvimento da 

classe de materiais compósitos vem trazendo a possibilidade de unir dois ou mais materiais de 

natureza diferente com objetivo de gerar propriedades capazes de suprir as necessidades 

exigidas pela área médica, aeronáutica, indústria têxtil, naval e petróleo e gás. Um compósito 

pode ser considerado como qualquer material multifásico que exibe uma proporção 

significativa das propriedades de ambas as fases que o constituem de modo tal que é obtida 

uma melhor combinação de propriedades. De acordo com esse princípio de ação combinada, 

melhores combinações de propriedades são criadas por uma combinação judiciosa de dois ou 

mais materiais distintos (Callister, 2006).  

Os compósitos inteligentes recebem adequadamente esse nome por se tratar de uma 

estrutura sensitiva onde um reforço atua também como um sensor e/ou microatuador tornando 

possível a formação de uma estrutura ativa. Eles podem ser fabricados a partir de ligas com 

memória de forma que funcionam com um reforço de uma matriz polimérica 

A função principal da matriz é manter a integridade estrutural do compósito. Algumas 

propriedades mecânicas, térmicas e químicas são desejáveis para o material da matriz, 

podendo citar: resistência ao impacto, à tração elevada e ao corte, ductilidade e tenacidade – 

mecânica; baixa condutividade térmica, resistência a temperaturas extremas e coeficiente de 

dilatação térmica – térmica; boa adesão às fibras, resistência à degradação a ambientes 

quimicamente agressivos – química. Além de outras propriedades como baixo custo e cura 

rápida. 

Nos últimos anos, vem se desenvolvendo pesquisas sobre os compósitos híbridos com 

memória de forma os - SMAHC (Shape Memory Alloy Hybrid Composite). Motivação 

justificada pela variedade de possíveis aplicações como em dispositivos nos quais ao alterar a 

temperatura dos elementos com memória de forma é possível atenuar vibrações através de 

uma faixa de frequência, podendo ser utilizado em amortecedores de elemento estruturais de 

pontes e edifícios. Em contrapartida, o fator limitante desses materiais está no seu 

comportamento cíclico térmico que não está bem definido, necessitando maiores estudos.  

As ligas com memória de forma que possuem a capacidade de modificar suas 

propriedades em função da temperatura ou tensão mecânica, possuem um grande campo para 
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aplicações tecnológicas nas seguintes áreas: mecânica, eletro-eletrônica, mecatrônica, robótica, 

aeroespacial e biomédica. As principais famílias de ligas com memória de forma são: base 

cobre (Cu-Zn-Al, Cu-Al-Mn, Cu-Al-Ni, Cu-Al-Be, Cu-Sn e outras), base Ti-Ni (Ti-Ni, Ti-Ni-

Cu e Ti-Ni-Nb), base ferro (Fe-Mn e Fe-Mn-Si) e base ouro (Au-Cd). As ligas a base de cobre 

são as mais utilizadas devido ao baixo custo dos metais e do processo de produção. Elas são 

utilizadas principalmente como: válvulas termostáticas, conectores mecânicos, servomecanismo 

de embreagem de automóveis, máquinas de calor (turbinas), conectores elétricos, miniaturização 

e simplificação de circuitos eletro-eletrônicos na robótica, trens de pouso e controladores de flaps 

de aeronaves e outros. As principais vantagens das ligas de base Ti-Ni são relacionadas às suas 

propriedades mecânicas, resistência à oxidação, pouca sensibilidade aos efeitos da estabilização 

martensítica e compatibilidade ao corpo humano. Estas qualidades têm grandes interesses na área 

biomédica, com aplicações na ortopedia para correções da escoliose, na odontologia para 

correções de problemas da arcada dentária, na reparação de membros com implantes para 

substituir articulações em pacientes com paralisia no aparelho locomotor e como componentes 

em próteses de órgãos, como o coração artificial. As aplicações tecnológicas das LMF têm se 

multiplicado com os avanços das pesquisas e com a difusão dos fenômenos de memória de 

forma nas escolas de engenharia (Srinivasan e Mcfarland, 2001).  

As pesquisas sobre os mecanismos de memória de forma é um grande desafio, pois as 

propriedades físicas e mecânicas da liga se modificam (mudança de estrutura cristalina) durante 

a execução de um dos fenômenos de memória de forma. A fadiga das LMF, por exemplo, possui 

dois aspectos: mecânico e fenomenológico. As ligas podem falhar por ruptura mecânica 

(mecanismos da fratura) ou podem deixar de executar o EMF (aminésia ou perda de memória) 

devido ao processo de estabilização martensítica (Gonzalez et al., 2004). Outro fator é o 

modelamento matemático para aplicações tecnológicas das LMF, uma vez que as fórmulas 

convencionais não são completamente adaptáveis aos fenômenos de memória de forma. Em 

resumo, os principais objetivos das pesquisas em LMF são (Ahlers, 1986): 

 Estudo das transformações martensíticas termoelásticas, com ênfase na estabilização da 

martensita, apontada como responsável pelo comportamento tipo borracha e pela perda de 

memória; 

 Estudo da fadiga das LMF, controlando com eficácia os mecanismos promovidos pelas 

transformações martensíticas e minimizando os efeitos degradantes da estabilização, a fim 

de atingir um alto grau de confiabilidade nas aplicações tecnológicas; 
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 Modelação matemática dos fenômenos e das aplicações dos efeitos memória de forma;      

 Estudo sobre corrosão, principalmente nas ligas de base cobre. As áreas de materiais, 

projetos e fabricação do DEMEC-UFPE têm interesse no estudo desses materiais já que 

pesquisas recentes demonstram que os componentes fabricados com ligas com memória de 

forma podem ser integrados com sucesso a elementos estruturais com a função de 

melhorar ou controlar características como, módulo de elasticidade e a frequência natural 

(Zak et al., 2003). A associação de LMF a compósitos poliméricos forma uma nova classe 

de materiais conhecidos na literatura, os chamados de compósitos inteligentes. O 

desenvolvimento desses novos materiais pode abrir novas perspectivas com respeito ao 

desenvolvimento da engenharia estrutural com formas e outras propriedades adaptativas. 
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2. OBJETIVOS 


2.1. Objetivo Geral 

 

Este projeto de pesquisa tem por objetivo estudar a aplicação de compósitos 

inteligentes, utilizando ligas com memória de forma associadas a polímeros na produção de 

microatuadores capazes de simular o funcionamento de uma garra mecânica. 

 

2.2. Objetivos Específicos 


 Realizar a caracterização microestrutural da matriz e do reforço que constituem 

o compósito inteligente e estudar a interface formada pelos materiais da matriz e do 

reforço através da microscopia ótica e eletrônica de varredura;  

 Analisar termicamente os fios de Ti-Ni, submetendo-os a calorimetria 

diferencial de varredura, para identificar qual tratamento térmico gera a melhores 

propriedades mecânicas e de memória de forma (propriedades termoelásticas) para a 

liga destinada a confecção dos microatuadores; 

 Caracterizar mecanicamente a liga de Ti-Ni, os polímeros utilizados na matriz 

e o compósito inteligente formado, submetendo-os a ensaio de tração para avaliar 

geração de força e deformação;  

 Desenvolver um dispositivo que simule o funcionamento de uma garra 

mecânica. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

  

3.1. Materiais Inteligentes 

 

Os materiais avançados são aqueles usados em alta tecnologia e incluem os 

semicondutores, os biomateriais e os materiais do futuro que se subdividem em inteligentes e 

nanoengenheirados. Os materiais inteligentes têm uma ou mais propriedades que podem ser 

controladas por estímulos externos de origem elétrica, mecânica, magnética, térmica, dentre 

outros. A possibilidade de controlar propriedades de um material dá ao mesmo um caráter não 

só estrutural, mas também funcional e justifica a sua influência significativa em produtos 

tecnológicos.                                                                                         

O adjetivo “inteligente” implica que esses materiais são capazes de sentir mudanças 

nos seus ambientes e assim, responder a essas mudanças de maneiras predeterminadas, como 

também ocorre com os organismos vivos (Callister, 2006). Os componentes desses materiais 

agem de forma integrada, o sensor percebe as modificações no meio e em contrapartida o 

microatuador realiza a produção de um trabalho. Fibras óticas, dispositivos eletromecânicos e 

materiais piezoelétricos são empregados como sensores. Materiais como as cerâmicas 

piezoelétricas, os fluidos eletroreológicos/magneto-reológicos, os materiais magneto-

constritivos e as ligas com memória de forma podem ser utilizados como microatuadores e/ou 

sensores. 

O uso de fibras óticas revolucionou o sistema de telecomunicação, apresentando 

vantagem como: segurança no sinal, capacidade de transportar grande quantidade de 

informação e dimensões reduzidas. As cerâmicas piezoelétricas apresentam o efeito 

piezoelétrico que consiste na variação de dimensões físicas de um corpo quando sujeito a um 

campo elétrico ou vice versa. A descoberta desse efeito ocorreu em 1880, pelos os irmãos 

Curie, mas sua aplicação prática só foi realizada por Paul Langevin, durante a primeira guerra 

mundial, no desenvolvimento de sonares. Com o término da guerra, iniciou-se o 

desenvolvimento de cerâmicas piezoelétricas sintéticas. Estes esforços levaram à descoberta e 

aperfeiçoamento nas décadas de 40 e 50, das cerâmicas piezoelétricas de Titanato de Bário 

pela então URSS e Japão, e das cerâmicas piezoelétricas de Titanato Zirconato de Chumbo 

(PZT’s) pelos EUA (Gallego,1989; Suslick, 1989). O comportamento de microatuadores de 

materiais magneto-constritivos é similar ao dos microatuadores piezoelétricos, diferenciado 

pelo estímulo que nesse caso é magnético. Os fluidos eletroreológicos/magneto-reológicos 

têm muitas de suas aplicações relacionadas à indústria automotiva. Esses fluidos são 
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compostos de três elementos principais, as partículas magnéticas, o líquido que serve de meio 

e suspensão para as partículas e os aditivos adicionados a este líquido. A polarização 

magnética das partículas sólidas permite a orientação das mesmas segundo o sentido de 

aplicação de um campo magnético e altera a viscosidade do fluido elevando a resistência do 

sistema (Oliveira, 2011).  

As ligas com memória de forma apresentam a propriedade de recuperação de forma 

em função da temperatura ou tensão mecânica. Quando essas ligas são embebidas em uma 

matriz polimérica formam um compósito inteligente, e funcionam como reforço do sistema, 

além de conferir o efeito memória de forma. Os compósitos inteligentes surgiram em meados 

do século XX e ainda são um desafio constante para a ciência. Prevê-se que a aplicação cresça 

tanto em tecnologias avançadas como também substitua materiais tradicionais em aplicações 

comuns. 

 

3.2. Ligas com Memória de Forma 

 

3.2.1. Descoberta do Efeito Memória de Forma 

 

Em 1930 ocorreu a descoberta do efeito memória de forma – EMF, por Chang e Read 

em uma liga de Au-Cd. Dois anos após, os cientistas Scheil e Ölander descobriu o 

comportamento termoelástico na mesma liga, utilizando medições de resistividade e 

metalografia. Desde então, ligas metálicas que apresentam este fenômeno (Ligas com 

Memória de Forma – LMF) têm sido bastante estudadas e usadas como microatuadores em 

muitas aplicações por permitirem atingir características importantes, tais como: dimensões 

reduzidas e grande esforço de recuperação, causados pela mudança de fase reversível 

(martensita - austenita) que dá origem ao fenômeno EMF (Rogers, 1990; Brinson e 

Lammering, 1993). Posteriormente, comportamento semelhante foi observado em ligas à base 

de cobre que despertaram interesse devido ao processo de fabricação e baixo custo. Em 1960 

foi descoberto o efeito memória de forma em uma liga equiatômica de Niquel e Titânio, 

patenteada como Nitinol, nome justificado pelo local da descoberta: Niquel Titânio Naval 

Ordenance Laboratory – laboratório da marinha dos Estados Unidos. Desde então essas ligas 

despertaram interesse Em particular, essas ligas são consideradas as LMF com maior 

potencial de aplicações na engenharia pela alta capacidade de recuperar a forma, maior 

histerese pseudoplástica, resistência à fadiga e corrosão e biocompatibilidade (Turner, 2000). 
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3.2.2. Transformação Martensítica em Ligas com Memória de Forma  

 

A transformação martensítica que induz o efeito memória de forma ocorre através de 

cisalhamento de planos e sem a presença de difusão atômica (Otsuka e Ren, 1998). Ela ocorre 

em duas etapas: a deformação de rede e a acomodação. 

Durante a deformação de rede, também chamada de deformação de Bain, a linha de 

interface entre as duas fases avança em uma linha de átomos onde cada átomo só se move 

num reduzido comprimento, esse fenômeno pode ser visto na figura 3.1. A martensita 

produzida tem uma microestrutura diferente. Isto é, consequentemente com um volume 

diferente que a fase mãe austenítica (Strandberg, 2006). 

  

Figura 3.1 Deformação da rede da fase mãe austenítica (Strandberg, 2006). 

 

Para se acomodar à mudança de forma, a rede é submetida a uma segunda sequência 

de transformação. A figura 3.2 mostra a acomodação por maclação e por deslizamento. 

Durante a acomodação, as células da rede conservam sua forma de paralelogramo, enquanto 

isso, o material volta a sua forma macroscópica inicial. Esta acomodação é induzida por um 

mecanismo de deslizamento (slip) ou de maclação (twining) (Cerón, 2010).  

As deformações por deslizamento são permanentes enquanto que uma deformação por 

maclação é reversível. Neste sentido, para que haja uma memória de forma, a acomodação 

deve ser realizada por maclação para permitir uma transformação termoelástica reversível 

(Strandberg, 2006). 

 

Figura 3.2 Acomodação por maclação e por deslizamento (Strandberg, 2006). 
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Em ligas de Ti-Ni, a fase de alta temperatura (austenítica) apresenta uma estrutura 

ordenada B2 (cúbica de corpo centrado) e apresenta apenas uma variante. A fase de baixa 

temperatura (martensítica) pode apresentar até vinte e quatro variantes e a estrutura formada 

depende da composição do material. A figura 3.3 esquematiza a transformação martensítica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Representação da mudança de fase no efeito memória de forma                

(Monteiro Junior, 2007). 

 

Quando a martensita é submetida a deformações (tensões externas), passa a apresentar 

alterações de forma que ocorrem devido ao rearranjo das variantes de martensita, forma-se 

martensita monovariante, cuja variante preferencial é aquela que foi a mais favorável ao 

sentido da aplicação da tensão externa. A deformação produzida é completamente recuperada 

através do reaquecimento do material a temperaturas no domínio da fase austenítica. Num 

resfriamento subsequente do material a fase martensítica livre de deformação será observada 

novamente (Oliveira, 2011). 

Os pontos críticos das transformações de fase martensítica podem ser caracterizados 

termicamente e podem ser visualizados na figura 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Curva da fração transformada de martensita em função da temperatura (Gonzalez, 

2002). 
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 AS (Austenita start): A temperatura na qual ocorre o início da transformação 

austenítica ou inversa; 

 AF (Austenita finished): A temperatura na qual ocorre o término da 

transformação austenítica ou inversa; 

 MS (Martensita start): A temperatura na qual ocorre o início da transformação 

martensítica ou direta;  

 MF (Martensita finished): A temperatura na qual ocorre o término da 

transformação martensítica ou direta;  

 ec (Amplitude térmica de resfriamento): Intervalo de temperatura para que haja 

a transformação direta completa (eC = MF - MS); 

 eh (Amplitude térmica de aquecimento): Intervalo de temperatura para que haja 

a transformação indireta completa (eH = AF - AS); 

 Ht (Histerese térmica): Esse fenômeno ocorre em materiais cujas propriedades 

dependem da temperatura, observa-se uma mudança no comportamento dessas 

propriedades durante o aquecimento e durante o resfriamento. A austenita 

transforma-se em martensita com o resfriamento, entretanto o ciclo reverso de 

martensita para austenita ocorre com o aquecimento; advertindo-se que não 

ocorrem à mesma temperatura. O aquecimento e o resfriamento, portanto, não 

se sobrepõem, de modo que essa transformação exibe uma histerese (Otsuka, 

Wayman, 1998; Picornell et al., 1989).  Pode ser definida também, como a 

diferença entre as temperaturas A50 e M50 que correspondem às temperaturas 

para 50% da fração transformada da fase austenítica e 50% da fase 

martensítica, respectivamente (Ht = A50 – M50). 

 

3.2.3. Propriedades das Transformações Martensíticas 

 

  Ligas com memória de forma apresentam uma larga faixa de aplicações potenciais 

baseadas em suas propriedades de Efeito Memória de Forma (EMF), Efeito Memória de 

Forma Reversível (EMFR), Pseudoelasticidade e elevada capacidade de amortecimento 

(Mellor et al., 1990). 

O efeito memória de forma simples (em inglês: “one-way shape memory effect”) pode 

ser observado na figura 3.5, na qual se visualiza a sequência do carregamento termomecânico 

que origina esse efeito. Descrevendo a sequência tem-se: 
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O-A: O material no estado martensítico é deformado no regime elástico a  

temperatura constante Ti< MF, nessa etapa se inicia a reorientação das agulhas de 

martensita induzidas por tensão que dará origem a uma deformação residual εR , 

também chamada de pseudoplástica. 

A-B: O material apresenta uma deformação aparentemente permanente. 

B-C: A tensão é eliminada, dando origem a uma deformação residual εR, representada 

por O-C. 

C-D-E: Encerrado o descarregamento, o material é aquecido até uma temperatura 

TF>AF e a deformação residual desaparece, em outras palavras ocorre a recuperação da 

forma original. 

E-O: O material volta a temperatura inicial de Ti< MF, mas com a forma original 

recuperada. 

 

O efeito memória de forma reversível além de ocorrer durante o aquecimento, como o 

efeito memória de forma simples, ocorre também durante o resfriamento. 

 

Figura 3.5. Sequência termomecânica para obter o efeito memória de forma   

(adapatado de Auricchio et al., 1997).  

 

O termo EMFR em inglês Two-Way Shape Memory Effect (TWSME) foi usado por 

Delaey et al ,2004, para designar este efeito espontâneo e reversível durante o resfriamento e 

aquecimento, que foi observado depois de determinados procedimentos termomecânicos 

aplicados ao material. Estes procedimentos foram denominados de educação ou treinamento 

(Stalmans et al., 1991).  
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O treinamento com ciclagem termomecânica pode ser divido em quatro etapas, como 

mostrado na figura 3.6. Na etapa (a) o material está martensítico e livre de solicitações 

mecânicas, em (b) o está material sobre uma deformação oriunda de um carregamento 

compressivo, mantendo a temperatura da etapa anterior inalterada de T< MF, em (c) a carga é 

retirada e o material apresenta uma deformação residual, na última etapa (d) o material é 

aquecido até temperatura T>AF e o material recupera a sua forma.  

 

Figura 3.6. Modo de treinamento para obtenção do EFMR (Cunha Filho, 2002). 

 

O número de ciclos de treinamento para se obter o efeito memória de forma reversível 

pode variar de 5 a 30 ciclos (Otsuka e Wayman, 1998).Durante o treinamento ocorre uma 

reorganização das discordâncias que são orientadas no sentido do carregamento aplicado. A 

figura 3.7 apresenta o EMFR em uma amostra previamente treinada, em (a) a temperatura T > 

AF e o material apresenta a forma memorizada para a fase austenítica cujo estado é não 

deformado, em (b) a temperatura T < MF e o material apresenta a forma imposta pelo 

treinamento para a fase martensítica, deformando-se. Em (c) a temperatura T > AF e o 

material volta espontaneamente a apresentar a forma anteriormente descrita para (a). 

 

Figura 3.7. Esquema do efeito memória de forma reversível (Cunha Filho, 2002). 

 

A mudança espontânea de forma é devido à alternância de fases entre o aquecimento e 

o resfriamento sem aplicação de tensões externas estando associada ao crescimento de 
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algumas variantes martensíticas orientadas preferencialmente e, que guiam o sentido da 

deformação e da recuperação sempre no mesmo sentido (Gallego, 1989; Gonzalez, 1993; 

Contardo, L. et al., 1990), influenciadas pelas discordâncias dentro da rede cristalina 

(Guilemany, 1994).  

 

3.2.4. Ligas de Ti-Ni 

 

As ligas de Ti-Ni são extremamente sensíveis à variação da proporção de Ti ou Ni, 

podendo apresentar a superelasticidade com composições entre 49,0 e 49,4at% de Ti e o 

efeito memória de forma quando a composição encontra-se entre 49,7 e 50,7at% de Ti 

(Duerig et al., 1994).  

A figura 3.8 exibe o diagrama de fase da liga de Ti-Ni em percentual atômico. É 

possível identificar uma região de domínio da fase matriz (β) que possui uma estrutura cúbica 

ordenada (B2), a partir dessa fase ocorre a transformação termoelástica originando uma nova 

fase com estrutura monoclínica (B19’).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8. Diagrama de fase de Ti-Ni em percentual atômico (Otsuka e Ren, 2005). 

 

Verificou-se que, por vezes, esta transformação pode ainda ocorrer com um passo 

intermediário (Tadaki et al.,1988). Nesse passo intermediário forma-se uma fase trigonal 
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designada de fase R, facilitada por existirem tensões internas favoráveis. A fase R possui 

estrutura romboédrica (Nascimento, 2009). 

 

3.3.  Compósitos  

 

Um material compósito é uma combinação de dois, ou mais materiais, que sejam 

distintos em termos de forma e de composição química. De igual modo deverão ser 

imiscíveis, compatíveis quimicamente e que possuam propriedades mecânicas 

complementares, de modo a proporcionar ao material resultante, características ímpares 

(Smith, 1996). 

 Os materiais compósitos são formados por uma matriz e um reforço. A matriz é uma 

fase que tem função estrutural, agindo com um agente fixador. Dessa forma, ao preencher os 

espaços vazios, a matriz auxilia o posicionamento, transmiti carga mecânica e protege os 

reforços. A figura 3.9 exibe as fases de um compósito. 

 

Figura 3.9. As fases de um compósito (Daniel e Ishai, 2006) 

 

 O compósito é projetado de modo que as cargas mecânicas a que a estrutura está 

submetida no serviço sejam suportadas pelo reforço. Suas propriedades dependem da matriz, 

do reforço, e da camada limite entre os dois, chamada de interface. Desta forma, há muitas 

variáveis a considerar ao projetar um compósito: o tipo de matriz (metálica, cerâmica e 

polimérica), o tipo de reforço (fibras ou partículas), suas proporções relativas, a geometria do 

reforço, método de cura e a natureza da interface. Cada uma destas variáveis deve ser 

cuidadosamente controlada a fim de produzir um material estrutural otimizado para as 

circunstâncias sob as quais será usado (Gibson, 1994).  
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3.3.1.  Matriz Polimérica 

 

Os polímeros permitem grande variedade na fabricação de matrizes, sendo por isso, o 

material mais utilizado na confecção de compósitos, com destaque para as resinas. As resinas 

que são usadas como matrizes em compósitos reforçados com fibras podem ser classificadas 

em dois tipos, termorrígidas e termoplásticas, de acordo com a influência da temperatura nas 

suas características (Pilato e Michno, 1994). Embora existam vários tipos de resinas usadas 

em compósitos para indústria, a maioria das partes estruturais é feita principalmente com 

resina termofixa, ou seja, que necessitam de uma reação de cura. Dentre essas resinas a 

poliéster, vinil éster e epóxi são as mais utilizadas (Sobrinho, 2005). 

Os termofixos reforçados geralmente têm uma melhor resistência à fluência (creep) do 

que os termoplásticos reforçados e permitem mais altas temperaturas de trabalho. As suas 

desvantagens são a dificuldade de armazenagem e a dificuldade de fabricação em relação aos 

termoplásticos reforçados (De e White, 1996). A resina epóxi é o principal polímero 

termorrígido para aplicações de engenharia para compósitos poliméricos devido à baixa 

retração durante a cura, excelente adesão a uma variedade de superfícies, boa estabilidade 

dimensional, baixa adsorção de umidade, boas propriedades térmicas e elétricas, excelentes 

resistência química e a intempérie com alta relação resistência/peso (Kaw, 2006).  

Matrizes de silicone também vêm sendo desenvolvidas, com destaque para seu uso na 

indústria farmacêutica. Um exemplo é a incorporação ivermectina para obtenção de uma 

curva linear de liberação de fármaco (Valenta e Auner, 2004). Ainda, matrizes de 

polidimetilsiloxano têm sido amplamente utilizadas no desenvolvimento de sistemas de 

liberação controlada na forma de implantes (Golomb et al., 1990). A base da maioria dos 

polímeros de silicone é formada pelo polidimetilsiloxano. 

Os silicones são polímeros sintéticos e tem sua cadeia constituída por átomos de silício 

e oxigênio ligados (Si-O), por sua vez esse grupo se liga a grupos orgânicos por meios de 

ligações entre o silício e o carbono (Si-C).  Os elastômeros de silicone são chamados de 

borracha que vulcaniza à temperatura ambiente (Room-temperature Vulcanizing – RVT), de 

consistência líquida ou pastosa, que reticulam in situ sem aquecimento (Mark et al., 1989). 

São biomateriais bastante conhecidos que tem sido amplamente utilizados em aplicações 

médicas e odontológicas devido às suas boas propriedades mecânicas e biocompatibilidade 

(Xu et al., 2005; Lawrence e Turner, 2005).  
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3.3.2.  Reforço 

 

Os reforços apresentam-se, em geral, sob a forma de partículas, fibras curtas (ou 

descontínua) e fibras longas (ou contínuas). O compósito de fibras descontínuas contém 

pequenas fibras (por exemplo, fibras picadas ou whiskers) como reforçadoras ao passo que os 

compósitos de fibras contínuas são elementos reforçados por longas fibras contínuas, sendo os 

mais eficientes do ponto de vista de rigidez e resistência. Nesses últimos as fibras podem ser 

orientadas paralelamente (unidericional), formando ângulos entre si (crospply) ou distribuídas 

em varias direções (multidirecional). Por sua vez, os compósitos particulados consistem de 

partículas de várias formas e tamanhos e formas dispersas aleatoriamente dentro da matriz 

(Daniel e Ishai, 2006). A figura 3.10 resume as formas com as quais os reforços são 

apresentados. 

Figura 3.10. Classificação dos materiais compósitos segundo o reforço  (adaptado de Daniel e 

Ishai, 2006) 

 

Nesse projeto foram selecionados fios de Ti-Ni para atuarem com reforço de uma 

matriz polimérica. As aplicações das LMF revelam duas tendências: i) aplicações das SMA 

para controle de forma (Sanders et al., 2004; Chandra, 2001) e ii) aplicação de SMA para 

controle de vibrações em máquinas e estruturas ( Zak et al., 2003; Oh et al., 2001; Saadat et  

al., 2001). 
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3.3.3. Compósitos Inteligentes Reforçados com Ti-Ni 

 

O estudo sobre compósitos inteligentes foi iniciado há duas décadas e surgiu da 

necessidade de obter uma estrutura adaptativa que suportasse e transmitisse esforços. Nos 

desenvolvimentos recentes, no domínio de materiais e das estruturas compósitas, tem sido 

dada ênfase às potencialidades intrínsecas das estruturas inteligentes, para a resolução dos 

problemas associados ao desenvolvimento da futura geração de estruturas, caso das 

aeronaves, com a possibilidade de transformação em plena operação, por exemplo, (Ramos,  

2006).  

Uma das formas de obtenção de compósitos ativos, capazes de tornarem-se uma 

“estrutura inteligente”, consiste da integração de fios finos de LMF como elementos 

microatuadores no interior de matrizes, geralmente poliméricas, contendo ou não fibras de 

reforço. Esses fios de LMF possuem potencial elevado de recuperação de forma, com 

diâmetros situados entre 0,075 e 0,5 mm. Isto permite a sua integração direta em compósitos 

reforçados com fibras tradicionais em matriz polimérica, sem comprometer a integridade 

estrutural do sistema formado (Vilar et al., 2011). Neste cenário, a incorporação de LMF na 

forma de fios finos aos compósitos poliméricos reforçados com fibra de carbono (CFRP – 

Carbon Fiber Reinforced Polymer) pode resultar em estruturas ativas capazes de provocar 

alterações em propriedades importantes como rigidez, amortecimento força de recuperação e 

frequência natural da estrutura (Xu et al., 2003).  

Bidaux et al.,1993, avaliaram a influência da transformação martensítica de uma LMF  

nas propriedades viscoelásticas de uma matriz epóxi, comparando o comportamento 

dinâmico-mecânico dos compósitos com fio de Ti-Ni incorporados. Os resultados foram 

apresentados em função da interação LMF/matriz polimérica, houve um aumento em torno de 

20% no módulo de elasticidade do compósito epóxi/ LMF com o aquecimento entre 20ºC e 

80ºC. Leal et al., 2012 fez um estudo similar vem sendo feito sobre o comportamento dessas 

ligas embebidas numa matriz de nanocompósito epóxi/argila. 

Segundo Mo (2004), existem concretos estruturais que conseguem suportar explosões 

de ataques terroristas ou desastres naturais e já podem ser encontrados em pesquisas mais 

recentes, como é o caso de “materiais inteligentes”, onde ligas de nitinol interagem com o 

concreto. A técnica de usar elementos enrijecidos em uma estrutura é uma solução para evitar 

a transmissão de energia dissipada, o que pode danificar a mesma, após um terremoto (Bonci 

et al., 2001). Fios com memória de forma foram utilizados na estrutura da Basílica de São 

Francisco de Assis e na torre da igreja de São Giorgio, ambas restauradas após terremotos em 
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1996 e 1997 respectivamente, o intuito dessa aplicação foi de fazer o controle do 

deslocamento, limitar as forças e acelerações as quais as estruturas eram sujeitas.  

Paik et al., 2011, desenvolveram um interessante trabalho sobre um origami robótico 

que é constituído por placas de resina reforçadas com fibra de vidro, essas placas foram 

recobertas por um elastômero de poliuretano termoplástico ao qual os microatuadores com 

memória de forma são fixos por meio de parafusos. A figura 3.11 exibe o origami robótico. 

 

          (a)                                                      (b) 

Figura 3.11. Origami robótico. a) mudando de forma. b) forma final (Paik et al., 2011). 

 

O material com o qual esse robô foi criado motivou o desenvolvimento desse projeto, 

surgindo assim à ideia de criar um compósito que possui uma matriz constituída por placas de 

resina epóxi recobertas por silicone e um reforço com fios com memória de forma. A criação 

desse material ressalta o grande interesse existente nessa classe de materiais: criar um material 

ajustado para uma determinada aplicação. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. Materiais Utilizados na Síntese da Matriz e do Reforço 

 

Fios de Ti-Ni, adquiridos da empresa alemã: Memory Metalle GmbH, foram 

selecionados para composição do reforço, ponderando a disponibilidade do material, 

temperatura de trabalho, composição química e o diâmetro dos fios. De acordo com dados 

fornecidos pelo fabricante, a liga selecionada é classificada como sendo do tipo M, 

caracterizada por apresentar temperatura de atuação intermediária com AF em torno de 55-

65ºC, composição de Ni-49,8 at%Ti e diâmetro 0,49 mm e são obtidas por meio do processo 

de trefilação, tratamentos térmicos e termoquímicos. 

Epóxi diglicidil éter de bisfenol – A (DGEBA) é a denominação química da resina 

utilizada para composição da matriz, comercializada como MC 132 pela empresa Epoxyfiber, 

seu peso específico a 20ºC é 1,12g/cm3.  

Para a conversão da resina epóxi em polímero termorrígido foi utilizado o agente de 

cura do grupo amina aromática, comercializado como FD 128 pela empresa Epoxyfiber, seu 

peso específico a 20ºC é 1,13g/cm3.  

A seleção do material da matriz visa à obtenção de um compósito flexível capaz de 

reagir a estímulos térmicos e/ou mecânico e que também permita o alinhamento visual do 

reforço, logo é necessário analisar a interface matriz/reforço. A escolha impacta nas 

propriedades do compósito criado e tem como principal critério a temperatura de trabalho. 

Após a análise de protótipos fabricados com resina epóxi e fios de Ti-Ni constatou-se 

que o compósito formado apresentava rigidez excessiva, então surgiu a necessidade de ser 

incorporado a matriz outro material que além de suportar a temperatura de trabalho e permitir  

uma boa interface com os materiais já selecionados, contribuísse principalmente para a 

formação de um compósito flexível. A solução encontrada foi incorporar a matriz polimérica 

um selante à base de silicone monocomponente que vulcaniza a temperatura ambiente - 

silicone acético - composto formado pelo polidimetilsiloxano e sílica adquirido 

comercialmente com a marca Allchen Química. Segundo o fabricante apresenta cura rápida 

com formação de pele entre 6 e 12 minutos, aplicabilidade em temperatura de -30ºC até 

120ºC.  Assim criou-se um compósito que tenta unir as propriedades termoelásticas dos fios 

de Ti-Ni, com a função estrutural de polímeros, nos quais a resina epóxi tenta  manter o 

posicionamento dos fios e o silicone possibilita a obtenção de um compósito flexível. 
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4.2. Tratamento Térmico dos Fios 

 

As ligas de Ti-Ni foram preparadas dimensionalmente com o auxílio de uma cortadeira 

de precisão de baixa rotação usando um disco de corte diamantado. As amostras obtidas 

tinham entre 3 e 5 mm de comprimento e variação em massa entre 3,5 e 7 mg.  

Em seguida, foram utilizados dois fornos tipo mufla disponíveis no Laboratório de 

Materiais Inteligentes da UFPE. Esses fornos têm controlador de temperatura, faixa de 

trabalho de até 1200ºC, sistema de aquecimento através de um conjunto de resistências 

embutidas em refratários. A temperatura de controle variou em ±5°C e se baseando na 

literatura consultada os tratamentos térmicos foram realizados em temperaturas entre 100 e 

600°C, com incremento de 100°C. O tratamento térmico consiste de homogeneização da 

amostra e têmpera em água a 25°C. Os tempos de permanência das amostras dentro do forno 

foram 1, 2, 4, 8, 12 e 24 horas. 

 

4.3. Calorimetria Diferencial de Varredura - DSC 

 

Após o tratamento térmico as amostras foram submetidas à calorimetria diferencial de 

varredura num equipamento da marca Mettler Toledo, modelo 823e para identificar as 

temperaturas e as entalpias de transformação de fase. Os valores das temperaturas e da 

entalpia são determinados pelo programa “Stare”, que acompanha o equipamento. As 

amostras de ligas de Ti-Ni foram ensaiadas entre as temperaturas de -50 e 130ºC a uma taxa 

constante de aquecimento e resfriamento de 10ºC.min-1. A câmara de aquecimento do DSC 

foi preenchida com gás nitrogênio para a proteção do material.  

 

4.4. Moldagem dos Corpos de Prova para Ensaio de Tração 
 

Os corpos de prova foram dimensionados respeitando o comprimento mínimo 

recomendado pela norma para compósitos fibrosos ASTM D3039-76- Standart Test Method 

for Tensile Properties of Oriented Fiber Composites. Entretanto, tal recomendação é apenas 

uma forma de padronizar os corpos de prova dos compósitos estudados, cuja normalização 

ainda não existe. A tabela 4.1 apresenta o dimensional recomendado pela ASTM D3039-76. 
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Tabela 4.1. Dimensões para corpos de prova em forma de barra (ASTM D3039-76) 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura 4.1 pode ser visto que o perfil geométrico utilizado é retangular, originando 

uma barra com comprimento de 225 mm, largura de 30 mm e espessura de 4 mm. Com essa 

forma foram confeccionados corpos de prova formados apenas por resina, apenas por silicone, 

compósitos constituídos de resina epóxi e fios de Ti-Ni e compósitos a base de resina epóxi, 

silicone e fios de Ti-Ni.  

 

 

Figura 4.1. Vista superior do molde para confecção dos corpos de prova para ensaio de tração 

com dimensões em mm. 

 

Os moldes para fabricação do cp’s tinham por finalidade: facilitar a remoção do 

produto acabado, suportar as solicitações impostas pela temperatura e pressão e permitir um 

bom acabamento superficial. 

 

4.4.1. Cp’s 1: A Base de Resina Epóxi 

 

Para a preparação dos cp’s de resina epóxi, os componentes DGEBA/ endurecedor na 

proporção de 100% para 60% foram misturados por 3 minutos para homogeneização, uma 

seringa foi utilizada para garantir a distribuição volumétrica dos componentes, logo após a 

mistura foi transferida para um molde de madeira, no qual permaneceria por 5 dias em 

Fibras Orientadas 
Comprimento mínimo 
recomendado (mm) 

0º (ângulo) 127 

90º(ângulo) 38,1 

0º/90º (ângulo) 
balanceadas 127 

Parafuso 

265 
225 

4
 4

 4
 

5
 

20 
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temperatura ambiente para cura total seguindo as recomendações do fabricante. O molde foi 

previamente revestido com uma fita adesiva composta de um filme de PVC antichama para 

evitar a adesão do corpo de prova ao molde e assim facilitar a remoção dos corpos de prova. 

  

4.4.2. Cp’s 2: A Base de Silicone Acético 

 

 Os cp’s fabricados com silicone necessitam de uma camada de vaselina em pasta sobre 

a fita adesiva para atuar como desmoldante e também como agente de limpeza, retirando 

marcas que possam interferir em questões de qualidade. O silicone é aplicado no molde com o 

auxílio de uma pistola, permanecendo 24h para cura total em temperatura ambiente. 

 

4.4.3. Cp’s 3: A Base de Resina Epóxi e Fios de Nitinol 

 

A preparação dos cp’s 3 iniciou com o tratamento térmico de 4 fios de Ti-Ni realizado a 

uma temperatura de 500ºC, com tempo de permanência de 1h, seguido de têmpera em água a 

25°C, tratamento selecionado após análise dos resultados da calorimetria diferencial de 

varredura. Logo em seguida, os fios foram posicionados sobre as ranhuras num molde de 

madeira revestido com a mesma fita adesiva utilizada para fabricação dos cp’s  1 e 2. 

As extremidades dos fios foram conformadas ao redor de parafusos colocados nas 

extremidades do molde, como pode ser visto na figura 4.1. A aplicação de um torque nos 

parafusos faz com que os fios percorram uma trajetória retilínea, assim uma tensão é criada de 

modo a permitir uma boa fixação e um bom alinhamento sem comprometer as propriedades 

mecânicas e termoelásticas dos fios. O alinhamento também é favorecido por ranhuras 

espaçadas igualmente que servem para posicionar os fios na linha neutra dos corpos de prova. 

Depois de fixados unidirecionalmente, os fios são coberto pela resina epóxi que foi 

preparada seguindo os mesmos critérios citados para os cp’1. 

 

4.4.4. Cp’s 4: A Base de Resina Epóxi, Silicone Acético e Fios de Nitinol 

 

 A etapas iniciais para confecção dos cp’s 4 são semelhantes as utilizadas para os cp’3, 

iniciando com o tratamento térmico nos 4 fios de Ti-Ni realizado a uma temperatura de 

500ºC, com tempo de permanência de 1h, seguido de têmpera em água a 25°C. Logo em 

seguida, os fios foram fixados num molde de madeira, a configuração do mesmo pode ser 
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vista na figura 4.2. O molde foi revestido com a mesma fita adesiva utilizada para fabricação 

dos cp’s  1, 2 e 3. O modo de fixação dos fios também utilizou parafusos para alinha-los e 

tenciona-los e ranhuras no molde contribuíram para manter os fios igualmente espaçados e 

posicioná-los na linha neutra. 

 

Figura 4.2. Vista superior do primeiro molde, utilizado na confecção do cp’s 4, com 

dimensões em mm. 

 

A diferença na confecção dos cp’s 4 com relação aos cp’s 3 ficam mais perceptíveis 

quando a resina epóxi é preparada, pois embora utilize os mesmos critérios empregados nos 

cp’1 e cp’3, um volume menor da mistura resina/endurecedor é necessário para preencher o 

primeiro molde utilizado para os cp’4. A mistura preenche apenas dois blocos com dimensões 

iguais de 2mm de profundidade, 20mm de largura e 60mm de comprimento.  

Após 5 dias, com a resina curada associada aos fios, um segundo molde é utilizado para 

que o silicone acético seja adicionado, o mesmo representado na figura 4.1, formando a 

camada final do compósito que o torna dimensionalmente igual aos demais corpos de prova. 

A figura 4.3 exibe o cp’4, mostrando as placas de resina e o silicone acético (em azul) onde os 

fios de Ti-Ni ficam imersos. 

 

Figura 4.3. Cp’s 4 preparado para ensaio de tração. 

 

Parafuso 

265 

35 60 55 
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4.5. Ensaio de Tração 

 

Amostras de fios de Ti-Ni e os corpos de prova 1, 2, 3 e 4 foram submetidos a ensaio 

de tração no Laboratório de Caracterização de Propriedades Mecânicas do DEMEC-UFPE, 

utilizando-se uma máquina da marca EMIC modelo DL-10000 que tem  célula de carga com 

capacidade de até 100 kN e controle por meio do software TESC Versão 3.05. Foram 

ensaiados materiais de diferentes classes: metais – Ti-Ni; polímeros termorrígidos- cp’1 e 

elastômeros- cp’2; compósitos cp’3 e cp’4, sendo assim foi necessário selecionar a célula de 

carga e a taxa de deformação que se adequa-se a cada material,  permitindo observar o 

comportamento do mesmo durante o ensaio. 

 

4.5.1. Ensaio de Tração nos Fios de Ti-Ni 

 

Amostras de fio de Ti-Ni foram submetidas ao ensaio à temperatura constante de 

25ºC, estudadas na forma como recebido e tratadas termicamente a 300, 400, 500 e 600ºC  

seguido de têmpera em água a 25ºC , esses tratamentos térmicos foram selecionados após 

estudos dos resultados da calorimetria diferencial de varredura, tendo como critério selecionar 

tratamentos que tivessem temperaturas próximas a ambiente, o fio como recebido também foi 

estudado para se fazer um comparativo com as demais amostras. Para realização do ensaio os 

espécimes foram preparados com 80,0 mm de comprimento útil, com capacidade de 

deslocamento de 1,0 mm.min-1 até a ruptura do material.  

Estes ensaios foram realizados segundo os parâmetros da norma ABNT NBR 6349, 

que trata do ensaio de tração em barras, cordoalhas e fios de aço para armaduras de proteção. 

 

4.5.2. Ensaio de Tração no cp’1 e no cp’3 

 

 Os corpos de prova constituídos unicamente por resina e os que além desse material 

continham fios de Ti-Ni foram submetidos a ensaio de tração utilizando uma célula de carga 

de 500kg em função das dimensões e da rigidez das amostras. A velocidade de deslocamento 

foi de 2,0 mm.min-1 até a ruptura do material. No caso do cp’3 que é constituído por materiais 

distintos, conta-se com a possiblidade de não simultaneidade de rompimento  de seus 

constituintes, logo a ruptura de um dos materiais foi o critério utilizado para fim de teste. 
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4.5.3. Ensaio de Tração no cp’2 
 

Os corpos de prova a base de silicone foram submetidos a ensaio de tração utilizando 

uma célula de carga de 100kg em função das dimensões e da rigidez das amostras. A 

velocidade de deslocamento foi de 10,0 mm.min-1 até a ruptura do material. 

 

4.5.4. Ensaio de Tração no cp’4 
 

 Os corpos de prova constituídos por resina, silicone e fios de Ti-Ni foram ensaiados 

utilizando uma célula de carga de 2t que permitia uma melhor fixação das amostras. A 

velocidade de deslocamento foi de 50,0 mm.min-1 até a ruptura do material. Utilizando o 

mesmo critério de fim de teste empregado nos cp’3. 

 

4.6. Microscopia Ótica (MO) 

 

Os espécimes de Ti-Ni foram preparados para a realização da microscopia ótica no 

Laboratório da UANL- FIME – Universidad Autonoma de Nuevo Leon – Facultad de 

Ingenieria Mecanica y Eletrica e foram analisados com microscópio óptico Nikon Epiphot 

300. 

Seguindo essa ordem a amostras foram seccionadas, embutidas em resina acrílica e em 

seguida lixadas através do uso de lixas d´água com granulometria variando entre 80 a 2400 

granas, numa máquina politriz semi-automática. O polimento foi executado com pano 

metalográfico sobre o qual foi depositado alumina de 1 e 0,5 µm. Só então, as amostras foram 

submetidas a ataque químico com os reagentes: HF-HNO3-CH3COOH, na proporção 2:5:5,  

por um curto período de ataque variando de 1 a 2 segundos, sendo imediatamente lavadas 

com água fria e secadas.  

As amostras dos cp’s 1,2,3,e 4 foram obtidas após a realização do ensaio de tração, 

esses materiais foram seccionados com o auxilio de uma cortadeira de precisão e em seguida 

analisados em equipamentos do departamento de Engenharia Mecânica da UFPE, para 

analisar nos compósitos a interface entre os materiais na superfície de fratura, individualmente 

os materiais foram analisados  com a finalidade de conhecer sua estrutura.  
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4.7. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

Vários segmentos de fios de Ti-Ni em diferentes estados também foram analisados, no 

Laboratório da UANL- FIME, com o objetivo de se identificar diferenças morfológicas entre 

os fios no estado como recebido e em diferentes estados de tratamento térmico, não sendo 

necessária nenhuma preparação especial para essas amostras. Juntamente com o MEV foi 

realizada a espectroscopia por dispersão de energia de raios X (EDS) através do uso de uma 

microssonda acoplada ao equipamento que permitiu obter informações quantitativas e 

qualitativas sobre os elementos químicos presentes nas amostras de nitinol. 

As mesmas amostras dos cp’s 1,2,3 e 4 analisadas na microscopia ótica foram 

posteriormente analisadas por MEV e EDS, mas por se tratarem de materiais não condutivos 

houve a necessidade de metalizá-los. A metalização foi feita no departamento de física, os 

espécimes foram posicionados nos porta-amostras do microscópio (stubs) com o auxílio de 

uma fita dupla face de carbono. Em seguida, suas laterais foram cobertas com uma tinta de 

prata indo da parte superior do material, se estendendo pelas laterais até o stub, pois o ouro se 

concentra apenas na parte superior devido às amostras terem uma elevada espessura (4 mm). 

Após essa preparação as amostras receberam uma camada de 20nm de ouro, evaporada a 

vácuo. A figura 4.4 exibe as amostras após a metalização. Em seguida os espécimes foram 

levados para o departamento de mecânica para a realização do MEV e do EDS.  

 

Figura 4.4. Amostras dos cp’s 1,2,3 e 4 após metalização. 
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4.8. Medição do Deslocamento Linear 
 

Após a fabricação dos compósitos foi necessário averiguar as interferências causadas 

pela imersão dos fios na matriz polimérica, a primeira variável observada foi à interação dos 

materiais com relação à mobilidade, analisando se os fios continuariam apresentando o efeito 

memória de forma reversível e se o deslocamento seria transmitido uniformemente para toda a 

matriz. Essa mobilidade foi verificada utilizando um sensor de deslocamento LVDT (Linear 

Variable Differential Transformer) com faixa de medição de ±5 mm. 

 A figura 4.5 exibe o esquema que representa o método de medição linear utilizado 

nesse trabalho. 

 

Figura 4.5. Representação do método de medição do deslocamento linear. 

O sensor LVDT é alimentado com uma tensão de 10V e é conectado diretamente ao 

acessório TBX-68T(placa). O sistema de aquisição de dados utilizado neste ensaio é da marca 

National Instruments, modelo NI 4351, juntamente com o acessório TBX-68T ao qual o 

LVDT fica conectado. O gerenciamento desse equipamento é feito por um algoritmo, 

desenvolvido em Labview que permite a obtenção dos dados.  

Os compósitos estudados foram posicionados com o auxílio de um grampo de aperto, 

num suporte similar ao usado para fixar o LVDT. Os fios de Ti-Ni imersos na matriz 

polimérica tinham suas extremidades livres de quaisquer materiais, em cada extremo, os 

quatro fios de nitinol foram interligados com fios de cobre e em seguida foram conectados a 

uma segunda fonte de energia. O sensor foi posicionado em cima do compósito para captar o 
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sinal provocado pela variação da corrente elétrica. E finalmente, esse sinal é convertido em 

deslocamento por uma relação matemática. 

 

4.9. Treinamento do Fio 

 

 Fios de Ti-Ni foram conformados ao redor de um tubo de 2,5 cm de diâmetro que 

possui uma ranhura para cada fio ser posicionado. Os fios são curvados individualmente, 

formando estruturas que têm geometria similar à forma de uma garra. Para garantir esse 

formato, as extremidades de cada fio se intersectam e são fixas através de fios de cobre. Em 

seguida, o conjunto formado é levado para o forno do tipo mufla para realização do 

tratamento térmico predefinido seguido de têmpera, resultando no efeito memória de forma. A 

figura 4.6 mostra o esquema do tratamento térmico descrito anteriormente. 

 

Figura 4.6. Esquema do tratamento térmico para os fios de Ti-Ni. 

 

 No efeito memória de forma simples (EMFS) apenas a forma da fase matriz pode ser 

recuperada. Em certas circunstâncias, existe a possibilidade de se recuperar as formas das 

fases austeníta e martensíta sem aplicação de cargas externas, mas a mudança de forma é 

promovida apenas pela variação de temperatura. Neste caso, o fenômeno é conhecido como 

efeito memória de forma reversível (EMFR) (Otsuka e Wayman, 1998). Esse fenômeno é 

observado posteriormente a um tratamento termomecânico e no caso em questão, após o 

treinamento dos fios, pode ser observada a reprodução da abertura e do fechamento dos 

mesmos. 

 O intervalo de temperatura utilizado no treinamento foi de -5ºC a 90ºC e foi 

selecionado de acordo com as temperaturas de transformação da liga estudada. A aplicação 

Fio de cobre 

Forno à 500ºC 

Ø 2,5cm 

2,5MM
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desse intervalo foi mantida por meio de dois banhos térmicos programáveis da marca Cole 

Parmer, nos quais os fios de Ti-Ni foram imersos em óleo de silicone, que suporta 

temperaturas de até 240°C, sem entrar em ebulição. A figura 4.7 exibe um esquema do 

procedimento para treinar os fios. Nesse procedimento, as amostras que se encontram com a 

forma curva são imersas no óleo de silicone, alcançando a temperatura de 90ºC, ou seja, 

acima da temperatura Af reversível.  

 

Figura 4.7. Esquema do treinamento dos fios de Ti-Ni para obtenção do efeito 

memória de forma reversível. 
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  Posteriormente, as amostras são levadas para outro banho térmico, no qual o óleo de 

silicone é mantido a -5ºC, logo a temperatura estando abaixo do MF. Em seguida, elas foram 

deformadas, aplicando forças trativas de modo a tornar os fios retos. Novamente os fios 

retornam ao primeiro banho térmico e ao serem aquecidos ficam restringidos a forma curva 

inicial. A partir do quinto ciclo o resultado do treinamento se mostrou satisfatório para se 

obter o efeito memoria de forma 

 

4.10. Preparação da Garra 

 

 Após o treinamento, os 4 fios foram fixados em um molde de madeira revestido com a 

fita adesiva. A quantidade de fios utilizados foi determinada empiricamente, foram testadas 

amostras com 1, 2, 3 e 4 fios, sendo esta última a menor quantidade de fios possíveis para se 

obter movimento no microatuador. A preparação da estrutura e o material utilizado é o mesmo 

empregado para o cp’s 4, mudando apenas as dimensões. A resina epóxi foi preparada para 

preencher dois blocos com dimensões iguais de 2 mm de profundidade, 10mm de largura e 

10mm de comprimento.  

Após 5 dias, com a resina curada associada aos fios, um segundo molde revestido por 

fita adesiva e vaselina é utilizado para que o silicone acético seja adicionado, formando a 

camada final do compósito com 4mm de profundidade, 20mm de largura e 80mm de 

comprimento. O silicone é aplicado no molde com o auxílio de uma pistola, permanecendo 

24h para cura total em temperatura ambiente.  

Passado esse tempo de permanência, a garra é submetida a variações de temperatura, no 

banho térmico, para verificação da intensidade do efeito memória de forma reversível nos fios 

e consequentemente constatar a transmissão desse efeito para os materiais poliméricos que 

resulta na mobilidade da garra. 

 

4.11. Funcionamento da Garra 

 

O funcionamento do microatuador foi investigado submetendo o compósito à 

passagem de corrente elétrica com variação de intensidade de 1 a 9A. A figura 4.8 exibe o 

microatuador sem o efeito da corrente elétrica. O microatuador foi posicionado sobre uma 

mesa plana, utilizando grampo de aperto e teve suas extremidades conectadas a uma fonte de 

energia para posterior obtenção do efeito Joule.  
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                                Figura 4.8. O microatuador sem o efeito da corrente elétrica. 

Ao submeter o microatuador à passagem de corrente elétrica espera-se a reprodução 

do movimento de fechamento da garra, implicando na reprodução do movimento que fios de 

Ti-Ni foram treinados para simular. Ao cessar a corrente, espera-se a abertura da garra, 

voltando para a posição inicial vista na figura 4.8. A medição do deslocamento linear do 

microatuador foi feita posicionando outra régua na posição vertical, fixando um ponto de 

referência sobre o microatuador. 
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5. RESULTADOS E DISCURSÕES 

 

5.1. Estudo e Seleção dos Tratamentos Térmicos nos Fios de Ti-Ni 

 

 A parte da pesquisa relacionada à seleção dos tratamentos térmicos teve por objetivo 

principal: obter o efeito memória de forma a temperaturas próximas da temperatura ambiente, 

cujos valores estivessem dentro dos intervalos de aplicabilidade da resina epóxi e do silicone 

acético, descritos pelos respectivos fabricantes. A tabela 5.1 apresenta os tratamentos térmicos 

relacionados com o tempo de envelhecimento realizados. 

Tabela 5.1. Tratamentos térmicos realizados. 

Tratamentos Térmicos 

Temperatura Envelhecimento 

200 ºC 1h 2h 4h 8h 12h 24h 

300 ºC 1h 2h 4h 8h 12h 24h 

400 ºC 1h 2h 4h 8h 12h 24h 

500 ºC 1h 2h 4h 8h 12h 24h 

600 ºC 1h 2h 4h 8h 12h 24h 

 

As amostras foram submetidas a várias temperaturas e tempos de envelhecimento e em 

seguidas submetidas à calorimetria diferencial de varredura, nessa análise térmica foi possível 

verificar o desbloqueio das transformações de fase, o comportamento da transformação de 

fase em uma e duas etapas e o deslocamento das temperaturas críticas de transformação. A 

figura 5.1 exibe as curvas de fluxo de calor em função da temperatura gerada para os 

espécimes submetidos à temperatura de 200ºC por um período de 1h. 

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

 

 

F
lu

x
o

 d
e

 c
a

lo
r(

m
W

)

Temperatura(؛C)

                                       

 Figura 5.1.Curva DSC do fio de Ti-Ni tratados a 200ºC por 1h. 
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Esse tipo de análise é fundamental para a seleção do tratamento térmico adequado para 

a aplicação destes fios na obtenção da garra. Nesta figura, não são observados picos de 

transformação de fase, pois a transformação está bloqueada pelo encruamento gerado no 

processo de conformação (Oliveira, 2011).  

Na figura 5.2 é encontrada a curva de DSC para o fio tratado a temperatura de 300ºC. 

Para este tratamento térmico a transformação direta apresentou duas etapas (B2→R→B19’), 

entretanto como os picos de transformação não ficaram bem definidos e não foi possível 

determinar as temperaturas de transformação romboédrica e martensítica. Contudo ainda foi 

possível determinar a temperatura de início da transformação reversa que é de 40,4ºC. 
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Figura 5.2. Curva DSC dos fio de Ti-Ni tratados a 300ºC por 1h. 

 

A figura 5.3 apresenta a curva calorimétrica para a amostra tratada à temperatura de 

400ºC por um período de 1h. 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 5.3. Curva DSC do fio de Ti-Ni tratados a 400ºC por 1h. 
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Assim como para o tratamento de 300ºC por um período de 1h, dois picos são 

identificados durante a transformação direta no resfriamento, além disso, é possível constatar 

a temperatura de início da transformação inversa (B19’→B2) igual a 49,2ºC e temperatura de 

início da transformação direta de 15,2ºC. 

A figura 5.4 exibe a curva DSC do fio submetido ao tratamento de 500ºC por um 

período de 1h, sendo possível constatar que este tratamento térmico, bem como o tratamento a 

400ºC apresentou a transformação em duas etapas e o deslocamento das temperaturas de 

transformação para a direita (aumento). As temperaturas de início da transformação 

martensítica e austenítica foram respectivamente 20,3ºC e 53,8ºC. 
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 Figura 5.4. Curva DSC do fio de Ti-Ni tratados a 500ºC por 1h. 

 

Na figura 5.5 é possível visualizar a curva DSC do fio submetido ao tratamento de 

600ºC por 1h.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5. Curva DSC do fio de Ti-Ni tratados a 600ºC por 1h. 
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Observa-se o surgimento de picos característicos da transformação em uma etapa, em 

decorrência da união dos picos de transformação romboédrica e martensítica. Essa união 

justifica o deslocamento das temperaturas de transformação martensítica e austenítica, que 

apresentam os valores iniciais de 38,9ºC e 61ºC respectivamente. 

 

5.1.1. Estudo das Temperaturas de Transformação por Calorimetria 

 

 

 A seleção dos tratamentos respeitou as características pressupostas dos fios perante os 

tratamentos entre 200 e 600ºC. Logo, um estudo detalhado das ligas de Ti-Ni tratadas 

termicamente a 200, 300, 400, 500 e 600ºC foi desenvolvido utilizando a técnica de 

calorimetria diferencial de varredura. Essa análise térmica gera dados que permitem o 

entendimento da relação entre tempo de envelhecimento com a evolução da transformação de 

fase martensítica e romboédrica. Através desse método pode ser verificada histerese térmica, 

a entalpia de transformação e a evolução temperaturas críticas de transformação. 
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5.1.2. Resultados da Calorimetria 


A figura 5.6 mostra as curvas de DSC do fio de Ti-Ni submetido ao tratamento 

térmico de 500ºC, durante 1, 2, 4, 8, 12 e 24h.  

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                   

 

 

 

                 

 

 

                                    (e)                                                                        (f) 

Figura 5.6. Curvas DSC dos fios de Ti-Ni tratados a 500ºC. (a) 1 hora, (b) 2 horas, (c) 4 horas, 

(d) 8 horas, (e) 12 horas e (f) 24 horas. 
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A figura 5.7 exibe as curvas de DSC obtidas para o tratamento de 600ºC com 

envelhecimento de 1 e 24h. 

 

 

 

 

 

                                         

 

  Figura 5.7. Curvas DSC dos fios de Ti-Ni tratados a 600ºC. (a) 1 hora e (b) 24 horas 

 

A tabela 5.2 exibe as temperaturas e entalpias de transformação obtidas durante o 

segundo ciclo térmico em DSC dos fios da liga de nitinol. 

Tabela 5.2. Temperaturas de transformação resultante dos tratamentos térmicos para a liga de 

Ti-Ni 

Temperatura 

(ºC) 
Tempo(h) 

Temperaturas Críticas (ºC) 

As Af ΔH(J/g) Rs  Rf ΔH(J/g) Ms Mf ΔH(J/g) 

400 

1 49 65 18 50 41 6 15 -18 6 

2 49 66 20 49 41 6 16 -23 9 

4 49 66 18 50 41 6 16 -21 6 

8 49 66 19 49 41 6 16 -23 7 

12 48 66 18 48 41 6 16 -19 7 

24 48 65 21 47 40 7 17 -21 10 

500 

1 54 61 24 36 33 7 20 14 16 

2 55 63 23 36 32 7 21 15 15 

4 56 64 20 36 32 5 25 19 12 

8 58 66 24 35 32 1 28 20 14 

12 57 68 19 x x x 35 28 18 

24 57 72 27 x x x 37 30 27 

600 

1 61 71 26 x x x 39 32 26 

2 61 74 26 x x x 39 32 26 

4 61 75 26 x x x 40 32 26 

8 61 75 23 x x x 40 32 22 

12 61 75 20 x x x 40 32 20 

24 61 75 23 x x x 40 32 24 

a) b) 
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5.1.3. Análise dos Resultados do DSC 

 

Na tabela 5.2 é possível verificar o aumento das temperaturas críticas de 

transformação como resposta ao aumento das temperaturas de tratamento térmico e tempos de 

envelhecimento. 

O tratamento térmico de 200ºC, nos vários tempos de permanência no forno, não é 

mostrado nessa tabela,  pois não há formação de picos de transformação de fase para esse 

tratamento, levando-se a supor que o material dispõe de uma grande quantidade de defeitos 

que bloqueiam a transformação martensítica. A figura 5.1 exemplifica essa ausência de 

transformação para o tratamento de 200ºC por 1h. A literatura aponta para o surgimento de 

defeitos internos como consequência do processo de fabricação dos fios. Esse processo de 

conformação mecânica é conhecido como trefilação e utiliza forças trativas para puxar o 

material, obrigando-o a passar por uma matriz que é responsável pela redução da secção 

transversal do fio. Segundo Miller e Lagoudas (2001), grande quantidade de defeitos restringe 

a transformação martensítica e a redução da densidade de defeitos facilita a transformação 

aumentando as temperaturas Ms e MF. Quando esses defeitos são reduzidos com o aumento da 

temperatura de tratamento térmico ou envelhecimento, as tensões internas do material são 

reduzidas, facilitando o surgimento da transformação martensítica, entretanto o material ainda 

precisa de certa quantidade de defeitos para que essa mesma transformação possa ocorrer. 

A tabela 5.2 também não contempla os valores das temperaturas de transformação 

para o tratamento a 300ºC, pois como exemplificado na figura 5.2 para o tratamento feito por 

1h, os picos gerados não permitem uma fácil identificação das temperaturas de transformação 

e o mesmo comportamento se repete para os demais tempos de permanência. Na figura 5.3 

observa-se que para o tratamento a 400ºC por 1h os picos estão bem definidos, o mesmo 

ocorre para os demais tempos de permanência, logo os resultados das temperaturas de 

transformação podem ser visualizados nessa tabela, é possível observar que a variação do 

tempo de envelhecimento não provoca mudanças significativas nas temperaturas de 

transformação.  

As curvas de calorimetria da figura 5.6 mostram o deslocamento dos picos 

exotérmicos conforme a variação do tempo de envelhecimento, exibindo a transformação em 

uma ou duas etapas, para o tratamento a 500ºC. Observa-se a evolução das curvas no sentido 

elevar as temperaturas de transformação. Entre os tempos de envelhecimento de 1 e 24h  

verifica-se uma variação no sentido positivo de aproximadamente 3ºC para o AS, 11ºC para o 
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AF, 17ºC para o MS e 16ºC para o MF.  A figura 5.7 mostra as curvas DSC para o tratamento 

térmico realizado a 600ºC, é possível perceber que para todos os tempos de envelhecimento a 

transformação de fase aconteceu numa única etapa e as temperaturas de transformações se 

mantiveram aproximadamente constantes.  

A análise por calorimetria diferencial de varredura também permitiu realizar 

observações referentes à entalpia de transformação e a intensidade dos picos. No tratamento a 

400ºC, no qual a transformação de fase ocorre em duas etapas, foi possível observar que a 

soma das entalpias dos segmentos endotérmico e exotérmicos são diferentes. Porém, os 

tratamentos de 500ºC por 12h e 24h e 600ºC os quais não apresentam fase R, os somatórios 

das entalpias dos segmentos exotérmicos e endotérmicos passam a ser iguais. O valor mais 

alto de entalpia foi para o tratamento de 500ºC por 24h, em torno de 27 J/g (tab. 5.2), 

implicando que mais energia está envolvida no processo de transformação de fase. De 

maneira geral, com relação à intensidade dos picos observou-se em todos os tratamentos que 

as alterações são maiores para o tempo de envelhecimento de 1h do que para o de 24h.  

A calorimetria diferencial de varredura permitiu analisar o comportamento das 

transformações e as temperaturas de transformação de fase do material. Com base nessa 

análise, o tratamento térmico selecionado para o desenvolvimento da garra foi: 

homogeneização a 500ºC com envelhecimento de 1h. O critério para seleção levou em 

consideração a presença da fase R. A transformação B2→R forma um ciclo com pequena 

histerese (~2ºC) com deformação recuperável associada de até 0,8% que é muito útil em 

sensores e atuadores térmicos cuja precisão e rapidez na mudança de forma são requeridas 

(Sashihara, 2007). Consideraram-se também as temperaturas de transformação martensítica, 

privilegiando aquelas mais próximas a temperatura ambiente, além da intensidade das 

entalpias de transformação. 

 

5.2. Ensaio de Tração 

 

As curvas de tensão-deformação resultantes dos ensaios de tração no fio de Ti-Ni, na 

resina epóxi (cp’1), no compósito constituído por resina epóxi + fio de Ti-Ni (cp’3) e no 

silicone (cp’ 2) são apresentadas nas figuras 5.8, 5.9 e 5.11 respectivamente. O módulo de 

elasticidade de nenhum ensaio foi utilizado na análise nesse experimento pela impossibilidade 

de utilizar o extensômetro e assim manter um rígido controle sob esse dado. A utilização do 

extensômetro não foi possível pelas características do mesmo que suporta apenas uma 
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variação de deformação de 25 mm e no caso das amostras de silicone, além da deformação 

alcançada ser bem superior a esse valor, a flexibilidade dos corpos de prova impediam uma 

adequada fixação nos corpos de prova ensaiados. Nesse contexto, o critério usado nessas 

amostras de silicone se estendeu as demais amostras. 
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5.2.1. Ensaio de Tração nos Fios de Ti-Ni 

 

 

 

 

  

 

 

 

(a)                                                                        (b) 
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Figura 5.8 Curva de tensão em função da deformação da liga de Ti-Ni. (a) Sem tratamento, (b) 300ºC, 

(c) 400ºC, (d) 500ºC, (e) 600ºC. 

Os fios de Ti-Ni foram ensaiados mecanicamente nos estados: como recebido e 

homogeneizado e envelhecido nas temperaturas 300, 400, 500 e 600ºC por um período de 1h. 
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O fio como recebido apresentou a maior tensão de ruptura, atingindo o valor de 1207 MPa e 

uma deformação de aproximadamente 6mm, o equivale a 7,5% de deformação. A curva para 

esse ensaio pode ser vista na figura 5.8.a. 

 O ensaio de tração do fio tratado termicamente a 300ºC por 1h foi realizado com o 

material apresentando a fase martensítica. Na figura 5.8.b é possível analisar o 

comportamento da curva gerada nesse ensaio, a deformação elástica da martensita é 

graficamente representa pela inclinação inicial da curva, um pequeno patamar também pode 

ser visualizado, representando a reorientação das variantes de martensíta.  A partir de 1 mm 

de deformação, ocorre a deformação plástica dessas variantes até atingir a deformação de 

aproximadamente 4,4%, equivalente a 3,2mm e então ocorrer a ruptura do material a uma 

tensão de 829 MPa. 

 O ensaio do fio submetido ao tratamento de 400ºC por 1h foi realizado com o material 

na fase R. A curva desse ensaio pode ser visualizada na figura 5.8.c, na qual foi identificada 

um pequena deformação elástica da martensita e um patamar expressivo, revelando que mais 

variantes de martensita foram orientadas quando comparadas com o tratamento a 300ºC por 

1h. A deformação plástica da martensita implicou numa deformação aproximada de 4mm, 

correspondendo a um percentual de 5%. A tensão de ruptura alcançada foi de 684 MPa.  

O fio tratado termicamente a 500ºC por 1h também foi ensaiado apresentado a fase R. 

Na figura 5.8.d observa-se um deformação elástica da martensita em torno de 1mm e uma 

deformação plástica da martensíta numa faixa acima desse valor, totalizando uma deformação 

de aproximadamente 8mm, ou seja o equivalente a 10% . Em função desses resultados 

verificou-se que com o aumento das temperaturas de homogeneização observa-se um aumento 

nos níveis de deformação, fato comprovado ao se analisar o ensaio de tração para o fio tratado 

a 600ºC por 1h, realizado com o material apresentando diferentes frações da fase austenítica e 

martesítica. A curva 5.8.e desse ensaio apresenta o comportamento similar a de um material 

dúctil. Atingindo um deformação de aproximadamente 25 mm, o que equivale a 31% de 

deformação percentual e uma tensão de ruptura de 937 MPa. 
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5.2.2. Ensaio de Tração nos cp’1 e cp’3  

 

A resina epóxi quando submetida a ensaio de tração apresenta um comportamento 

elástico não linear, como pode ser visualizada na figura 5.9.a, atingindo uma tensão de ruptura 

de 11 MPa e uma deformação de 7mm, em termos percentuais equivale a 4,3%. 

 

 

 







 (a)                                                                               (b) 

Figura 5.9. Curva de tensão em função da deformação da resina epóxi. (a) sem 

reforço(cp’1) (b) com reforço (cp’3). 

 

Um aumento na tensão de ruptura e na deformação máxima foi obtido ao reforçar essa 

resina com quatro fios de Ti-Ni dispostos longitudinalmente, observa-se na figura 5.9.b, um 

aumento nas faixas de tensão de ruptura e deformação que passaram a apresentar os valores 

respectivos de 23MPa e 16,8mm (10,5% de deformação).  

A realização do ensaio de tração também permitiu levantar hipóteses sobre a interface 

entre a resina epóxi e os fios de Ti-Ni no cp’3. Pelos ensaios realizados anteriormente sabe-se 

que os fios de Ti-Ni suportam uma deformação superior à resina epóxi, logo o comportamento 

esperado era que polímero rompesse primeiro. Esse comportamento foi confirmado durante o 

experimento, mas observou-se também que o polímero acompanhou a deformação do fio sem 

deslizar sobre o mesmo, até o rompimento. Quando a fratura desse material aconteceu, 

verificou-se uma região formada apenas por fios de Ti-Ni, como pode ser visto em destaque 

na figura 5.10, originada pela continuidade de deformação dos fios e pelo deslizamento da 

resina epóxi sobre os mesmos. E também é observada a ausência de resquício do polímero 

sobre o metal. Essas observações permitiram supor a existência de uma interface defeituosa, 

motivando a realização da microscopia ótica e eletrônica para verificar essa suposição.  
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Figura 5.10. Ensaio de tração no cp’3. 

 

5.2.3. Ensaio de Tração nos cp’2  

 

 

 

 

 

                     

Figura 5.11 Curva de tensão em função da deformação do silicone. 

 

O ensaio de tração nos corpos de prova a base de silicone apresentou como resultado 

uma curva típica de um elastômero, como pode ser vista na figura 5.10, na qual se visualiza 

um baixa resistência a tração, com tensão de ruptura de 0,18 MPa e um baixa resistência a 

deformação, apresentando uma deformação máxima de 145 mm ≈ 90,6%. Não foi possível 

obter as curvas para o ensaio de tração do compósito constituído por silicone, resina e fios de 

Ti-Ni (cp’4). Em todos os ensaios observou-se que silicone que fazia interface com a resina e 

ficava em contato com a garra rompia, mostrando uma região de concentração de tensão nessa 

área, como pode ser visto na figura 5.12.a. A continuidade do ensaio permitiu constatar o 

deslizamento do silicone sobre as placas de resina epóxi e sobre os fios de Ti-Ni, como pode 
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ser visto na figura 5.12.b, permitindo supor que a interface do silicone com esses materiais 

também apresentava defeitos. 

 
Figura 5.12. Ensaio de tração no cp’4. a) vista da região com concentração de tensão. 

b) vista do deslizamento do silicone sobre a resina epóxi e fios de Ti-Ni. 

 

A tabela 5.3 exibe os resultados obtidos no ensaio de tração citados anteriormente. O 

ensaio de tração também permitiu fazer uma análise não convencional da interface dos 

materiais, levando a supor que a resina apresenta uma melhor interface com os fios de Ti-Ni 

em contrapartida ao silicone, que funciona mais como um revestimento.  

.  

 Tabela 5.3. Resultados obtidos no ensaio de tração para os fios de Ti-Ni, resina epóxi 

com e sem reforço e silicone. 

Fio Ti-Ni 

Amostra 
Deformação 

(mm) 

Deformação 

(%) 

Tensão de ruptura 

(MPa) 

ST 6 mm 7,50% 1207 

300 1h  3,2mm 4,40% 829 

400 1h 4 mm 5% 685 

500 1h  8mm 10% 600 

600 1h 25mm 31% 937 

  Resina epóxi (cp'1) 

* 7mm 4,40% 11 

  Resina epóxi + fios de Ti-Ni (cp'2) 

* 16,8mm 10,50% 23 

Silicone (cp'3) 

* 145mm 90,60% 0,18 

 



45 





Esse material não tem boa interface nem com o fio, nem com a resina epóxi, mas que pela sua 

superfície de contato consegue transferir o movimento dos fios ao compósito. Justifica-se 

então a necessidade das placas de resina, para garantir o posicionamento dos fios. 
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5.3. Caracterização Microestrutural 

 

A microscopia ótica e eletrônica de varredura possibilitou a análise microestrutural 

dos fios de Ti-Ni, da resina epóxi e do silicone e a espectroscopia de energia dispersiva de 

raios-X (EDS) permitiu verificar a composição química desse material. A técnica de EDS 

considera o princípio de que a energia de um fóton (E) está relacionada com a frequência 

eletromagnética (f) pela relação E = hf, onde “h” é a constante de Planck. Fótons com 

energias correspondentes a todo espectro de raios-X atingem o detector de raios-X quase que 

simultaneamente, e o processo de medida é rápido, o que permite analisar os comprimentos de 

onda de modo simultâneo (Dedavid et al., 2007). O detector é capaz de determinar a energia 

dos fótons que ele recebe. Fica possível, portanto, traçar um histograma com a abscissa sendo 

a energia dos fótons (keV) e a ordenada o número de fótons recebidos (contagens) (Dedavid 

et al.,  2007). 

 

5.3.1. MO-MEV-EDS nos Fios de Ti-Ni 

 

A figura 5.13 exibe a micrografia ótica do fio submetido aos tratamentos de 500ºC por 

24h e 600ºC por 1h com aumento de 100X, apresentando traços da microestrutura do 

material.  

  

   (a)                                                                  (b) 

Figura 5.13. Micrografia dos fios de Ti-Ni tratados termicamente. (a) Tratamento de 500ºC 

24h e (b) Tratamento de 600ºC 1h. 

Variantes de martensita 

orientadas localmente 
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O ataque químico aplicado aos espécimes mostrou-se satisfatório por permitir a visualização 

da morfologia da estrutura martensítica. Na figura 5.13.a observou-se as agulhas de martensita 

orientadas de modo aleatório, não sendo assim possível identificar uma direção preferencial, 

com o aumento da temperatura. Embora se saiba que a reconfiguração das discordâncias pelo 

aquecimento permite o reordenamento das variantes de martensita no material durante os 

ciclos térmicos, tornando as mesmas preferenciais em relação a outras (Otsuka e Wayman, 

1998). 

Na figura 5.13b é possível observar que mais variantes de martensíta foram 

desbloqueadas com aquecimento a 600ºC e que localmente há uma orientação preferencial. 

Outra observação é uma região em destaque que revela defeitos obtidos durante a trefilação 

do fio.  

O resultado do MEV e do EDS  do fio submetido ao tratamento térmico de 600ºC por 

1h pode ser visualizada na figura 5.14. A técnica do EDS permitiu confirmar a presença de 

elementos químicos já esperados na amostra, titânio e níquel em proporções próximas as 

indicadas pelo fabricante, como pode ser visto na figura 5.14.a. e 5.14.b. Como citado 

anteriormente na metodologia, de acordo com informações do fabricante, a liga de Ti-Ni é do 

tipo M e possui 49,8 at% de Ti, o EDS na região analisada em destaque na figura 5.14.a, 

revelou a presença de aproximadamente 49,7 at% de Ti. A figura 5.14.b exibe o 

espectrograma obtido nessa análise.  

 

Figura 5.14. Análise do fio de Ti-Ni submetido ao tratamento de 600ºC por 1h. a) MEV e b) 

EDS.  

b) a) 
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No eixo das ordenadas têm se a quantidade de fótons recebidos e no eixo das abscissas 

tem se a energia dos fótons recebida pelo detector de raio-x do EDS, essa energia é 

relacionada com os elementos presentes na amostra, assim é possível identificar a composição 

química, bem como a proporção dos elementos químicos presentes na amostra. A figura 5.15. 

exibe o MEV e o EDS no mesmo fio, mas a análise foi feita sobre um precipitado rico em 

titânio. A figura 5.15.a exibe composição química do precipitado, apresentando  95,3 at% de 

Ti e a figura 5.15.b exibe o espectrograma obtido no EDS, sendo possível visualizar a energia 

e a quantidade de fótons recebidos pelo detector de raio-x do EDS. Estudos realizados por 

Nishida et al., (1986), mostraram que a formação de precipitados nas ligas de Ti-Ni são 

influenciados pelos fenômenos da difusão atômica. Os precipitados encontrados pelos 

processos difusionais de decomposição envolvem mudanças na composição química do 

material e podem influenciar o comportamento das temperaturas de transformação (Miyazaki 

et al., 1981).

 

 

Figura 5.15. Análise do precipitado encontrado no fio de Ti-Ni submetido ao tratamento de 

600ºC por 1h. a) MEV b) EDS.  

 

 Análise similar foi feita para o fio de Ti-Ni submetido ao tratamento de 500ºC por 

24h. A figura 5.16 permite visualizar os resultados obtidos do MEV e do EDS do fio 

submetido a esse tratamento. A figura 5.16.a exibe a análise feita neste fio, na qual é possível 

visualizar as agulhas de martensíta e identificar a presença de precipitados, a figura 5.16.b 

exibe o espectograma obtido no EDS desse fio, revelando os elementos químicos presentes na 

amostra. 

b)a)
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 A análise desses precipitados pode ser vista figura 5.17, na qual se verificada a 

presença de elementos ricos em titânio. Os precipitados surgem por meio de processos 

difusionais que envolvem mudança de composição química, modificando as temperaturas de 

transformação de maneira a torná-las mais altas. Estes precipitados facilitam a transformação 

martensítica, pois agem como regiões preferenciais para as reações de nucleação; assim a 

transformação requer menor energia externa (resfriamento), que tem como consequência o 

aumento da temperatura Ms (Sittner et al., 2006). 

 

(a) 

Figura 5.16. Análise do fio de Ti-Ni submetido ao tratamento de 500ºC por 1h. a) MEV e b) 

EDS. 

 

Figura 5.17. Análise do precipitado encontrado no fio de Ti-Ni submetido ao tratamento de 

500ºC por 1h. a) MEV b) EDS. 
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Essa amostra, assim como para a amostra tratada termicamente a 600ºC por 1h, 

apresentou a proporção de Ti-Ni no material como um todo compatível com as informações 

dadas pelo fabricante. 

 

5.3.2. MO-MEV na Resina Epóxi  

 

 

A figura 5.18 exibe os resultados obtidos na microscopia ótica na superfície de fratura 

da resina epóxi, obtida após ensaio de tração, é possível visualizar a superfície desse material 

com o aumento de 50X, sendo possível identificar a presença de uma superfície rugosa e 

porosa.  

 

Figura 5.18. Micrografia(MO) da resina epóxi, com o aumento de 50X  

Essa mesma amostra foi submetida à microscopia eletrônica de varredura, a figura 

5.19 mostra os resultados obtidos para o aumento de 800X.  

 

Figura 5.19. Micrografia (MEV) da resina epóxi, com o aumento de 800X.  

Poros 

Microporos 
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O MEV possibilita visualizar melhor a rugosidade da superfície e também visualizar 

microporos existentes. Segundo Almeida e Hanai, (2001), a presença de vazios em 

compósitos estruturais podem ter efeitos significativos, diminuindo de forma acentuada a 

resistência ao cisalhamento interlaminar e resistência à compressão. 

 

5.3.3. MEV na Resina Epóxi + Fio de TiNi 




Para verificação da interface formada entre o fio de Ti-Ni e a resina epóxi foi realizado 

o MEV no compósito formado por esses materiais, após ter sido submetido a ensaio de tração. 

A figura 5.20 exibe a micrografia obtida para esse compósito com diferentes níveis de 

magnificação. 

 

  

  
 

 

 

Figura 5.20. Micrografia(MEV) do compósito formado por resina epóxi e fio de Ti-Ni, 

a) com o aumento de 180X b) com aumento de 800X.  

   

Com o aumento de 180X ainda não é possível analisar a interface entre o fio de nitinol 

e a resina epóxi, como pode visto na figura 5.20.a. A figura 5.20.b permite identificar pontos 

de contato entre a resina epóxi e o fio de TiNi mas também há a presença de vazios entre 

esses dois  materiais, não havendo aderência do polímero sobre o metal nesses pontos, a 

existência desses vazios também é facilitada por defeitos existentes na geometria  fio. Uma 

proposta de trabalho futuro é modificar a geometria do fio, utilizando laminas com memória 

de forma para se obter uma melhor interface. Lau et al., (2002) mostraram que a alteração da 

Fio de Ti-Ni 

Resina epóxi 

Fio de Ti-Ni 

Resina epóxi 

Interface 

b) a) 
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rugosidade superficial e da geometria dos fios de Ni-Ti embebidos em uma matriz epóxi 

podem melhorar a adesão entre os fios de Ni-Ti e a matriz. Neuking et al., (2008) mostraram 

que as combinações adequadas de tratamento sequencial mecânico (lixamento e polimento) e 

físico (plasma) da superfície dos fios LMF pode resultar em boa tensão de adesão. 

 

 

 

5.3.4. MO-MEV no Silicone 

 

 

A figura 5.21 exibe os resultados obtidos na microscopia ótica na superfície de fratura 

do silicone, obtida após ensaio de tração. Na figura 5.21 é possível visualizar a superfície 

desse material com o aumento de 50X, na qual pode ser identificada uma superfície porosa.  

 

Figura 5.21. Micrografia(MO) do silicone, com o aumento de 50X. 

 

Na figura 5.22.a é possível visualizar  a micrografia (MEV) do silicone, com aumento 

de 150X. 

  

 

Figura 5.22. Micrografia(MEV) do silicone. a) com o aumento de 150X ) com o aumento de 

1000X. 

Concentração 

de material 
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É possível visualizar uma orientação preferencial do material, essa orientação é 

perpendicular ao sentido de aplicação das forças no ensaio de tração. A figura 5.22.b permite 

identificar a uma superfície irregular com presença de concentração de material, formando um 

coágulo de silicone. 

 

5.3.5. MEV na Resina Epóxi + Silicone 

 

 

A interface entre a resina epóxi e o silicone pode ser visualizada na figura 5.23. É 

possível identificar uma interface defeituosa com poucos pontos de contato e a existência de 

vazios. 

 

 
 

 

Figura 5.23. Micrografia (MEV) da interface silicone + resina epóxi. a) com o 

aumento de 600X 

 

A interface do silicone com os fios de Ti-Ni não foi possível ser visualizada, pois 

durante o corte para obter as amostras, o silicone se desprendia do fio, assim não foi possível 

obter amostras para essa análise. 

 

 

 

 

 

Resina epóxi 

Silicone 
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5.4. Medição do Deslocamento Linear 

 

Uma relação linear característica do sensor LVDT foi obtida ao ser realizada a 

calibração do instrumento. Essa relação permitiu transformar o sinal gerado pelo instrumento 

em deslocamento, como pode ser visualizada na figura 5.24. 

 

 

 

 

 

 

             

Figura 5.24. Calibração do LVDT.

A figura 5.25 mostra a curva resposta obtida ao estimular eletricamente o compósito 

constituído por resina epóxi e fios de Ti-Ni (cp’2). O gráfico revelou que mesmo envolvido 

por uma matriz polimérica rígida, os fios de Ti-Ni apresentam variação de deslocamento ao 

serem submetidos a passagem de corrente, quanto maior a corrente maior o deslocamento, 

atingindo valor máximo de 1,3mm. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.25 Medição do deslocamento linear do compósito constituído por resina e fios de Ti-

Ni ativados eletricamente. 

 A figura 5.26 exibe a curva do deslocamento obtido após um estímulo elétrico. 

Observa-se que nenhuma variação linear é obtida a uma corrente inferior a 9A, a partir desse 

valor uma movimentação de 9,1mm pode ser identificada. Como a resposta é obtida numa alta 
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corrente elétrica, um aquecimento superficial é verificado no silicone de modo tangível e 

visual. E o deslocamento é favorecido pela ação da gravidade, já que a massa da amostra 

sobre o fio contribui para o movimento de fechamento do mesmo.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5.26. Medição do deslocamento linear do compósito constituído por resina e fios de 

Ti-Ni ativados eletricamente. 

Esse experimento revelou um problema na confecção dos corpos de prova, observou-

se que a disposição dos fios no molde pode ter interferido no deslocamento do compósito 

formado, além do posicionamento, a tensão aplicada para mantê-los fixos pode colaborar para 

a perda do efeito memória de forma. Outra observação é a intensidade da corrente aplicada, 

segundo Oliveira (2011), estas ligas podem exibir alterações no comportamento da 

transformação de fase. Estas alterações afetam as temperaturas de transformação, o 

rendimento do atuador e podem induzir a perda do efeito memória de forma.  

Para a aplicação a qual este microatuador está destinado, os resultados obtidos no 

deslocamento linear do compósito a base de resina, silicone e fios de Ti-Ni motivaram a 

seleção desse material para a confecção da garra mecânica. 

 

5.5. Funcionamento do Microatuador 

 

Para a confecção do microatuador foi selecionada a estrutura do cp’4 que apesar de 

não permitir um alinhamento dos fios de Ti-Ni tão bom quanto o cp’3, permitiu o 

deslocamento desejado para este microatuador. A figura 4.8 exibe o posicionamento do 

microatuador sem a presença de corrente elétrica. 
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Ao submeter o microatuador à passagem de corrente elétrica observa-se a ativação do 

compósito que tem como resposta um deslocamento que vence a força da gravidade, 

apresentando um deslocamento de 45 mm simulando o fechamento da garra. Para controle da 

medição do deslocamento linear, uma régua foi posicionada, na vertical, como pode ser visto 

na figura 5.27.a. A Figura 5.27 exibe o comportamento do microatuador ao ser submetido à 

corrente elétrica. 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

Figura 5.27. O microatuador sob o efeito da corrente elétrica. a) Vista frontal. b) Vista lateral 

 

 O deslocamento percorrido pelo microatuador com/sem o efeito da corrente elétrica 

demonstra que os fios obedecem ao treinamento ao qual foram submetidos para obtenção do 

efeito memória de forma reversível e conseguem transmitir o movimento de abertura e 

fechamento para o compósito formado, esse resultado é de extrema importância, pois apesar 

de terem recebido o mesmo treinamento, logo após  o treino, os fios foram submetidos a 

tração para poderem ser fixados ao molde, essa tensão poderia comprometer o efeito memória 

de forma reversível. Além dessa dificuldade, a alta corrente necessária para ativar o atuador 

provoca um aquecimento excessivo no fio, podendo causar alterações nas propriedades 

termoelásticas dos fios de Ti-Ni. 

 O volume de material utilizado na matriz e reforço é outro ponto que merece ser 

discutido, pois se houvesse um excesso de matriz, por mais que os fios apresentassem o efeito 

a) b) 
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memória de forma reversível, este não seria permitido. Apesar de as proporções volumétricas 

desses materiais terem sido adequada, percebesse a necessidade de maiores estudos nessa 

proporção. Além disso, deve ser estudado o processo de cura da matriz, pois se sabe que a 

cura da resina é através de um processo exotérmico e ao mesmo tempo sabe-se que as LMF 

são extremamente sensíveis a variação de temperatura. 

 A observação do funcionamento do microatuador permitiu verificar que a resposta ao 

aquecimento é bem mais rápido do que ao resfriamento, já que este último não foi induzido, o 

microatuador foi resfriado naturalmente até atingir a temperatura ambiente. 

 Com relação ao caráter estrutural do microatuador, vê-se a importância das placas de 

resina, pois elas fazem a fixação dos fios no compósito, Nascimento, (2009) ao estudar fios de 

Ti-Ni embebidos em matriz polimérica de resina epóxi, conclui: “Podemos evidenciar que as 

limitações mecânicas são maioritariamente, devido à matriz polimérica. A matriz possui uma 

carga de ruptura inferior à do reforço, é mais frágil em questões de choque, é também menos 

flexível que a liga de memória de forma. No entanto, estamos perante um compósito bastante 

dúctil". No trabalho em questão, o compósito formado pela resina epóxi e os fios de Ti-Ni 

apresentou rigidez excessiva para aplicação desejada necessitando do uso de silicone acético, 

esse elastômero não adere ao fio, mas dá à estrutura a flexibilidade exigida pelas aplicações 

do microatuador. Paik et al., (2011)  ao desenvolver o origami robótico cita em seu trabalho 

que a elasticidade do circuito pode ser ajustada pela escolha do material, fazendo um 

comparativo entre folhas de borracha de silicone a base de polidimetilsiloxano obtido na 

empresa Dow Corning e a borracha de silicone adquirida na empresa Ecoflex que possuem 

módulo de elasticidade de 1-2 MPA e 125 kPa respectivamente. 

 As várias dificuldades encontradas demonstram a complexidade de obtenção desse 

microatuador, sendo ainda necessários maiores estudos com relação a caracterização dos 

materiais da matriz, fadiga do microatuador e processo de obtenção do mesmo. Mas mesmo 

com essas dificuldades encontradas, o objetivo deste trabalho foi alcançado, obtendo-se 

resultado expressivo na confecção de um microatuador estruturado por um compósito nunca 

antes estudado. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos permitiram concluir: 

 

i. Nesse projeto de pesquisa foi desenvolvido dois compósitos, um constituído por resina 

epóxi e fios de Ti-Ni (já estudado na literatura) e outro constituído por placas de resina 

epóxi, fios de Ti-Ni e silicone acético. Tanto os compósitos, quanto os materiais que 

formaram a matriz e o reforço deste foram caracterizados para obtenção de dados que 

permitem comparar o desempenho de ambos com relação a deslocamento linear, 

flexibilidade e interface. Esses dados serviram de subsidio para selecionar qual 

compósito teria melhores propriedades para criar um microatuador, e no caso em 

questão, o selecionado foi o compósito que possuía a matriz resina e silicone acético. 

Provou-se então que é possível criar um compósito inteligente em laboratório e que ele 

funciona para o fim que foi criado. 

ii. A literatura aponta para a utilização de matrizes poliméricas em compósitos, motivada 

pelas propriedades desses materiais, a seleção da resina epóxi e do silicone, permitiu 

criar um material leve e flexível. A interface entre a matriz e o reforço ainda necessita 

de maiores estudos, mas apesar de apresentar uma interface defeituosa, esses materiais 

conseguem interagir de modo a transmitir o movimento de abertura e fechamento da 

garra, logo a seleção dos polímeros é satisfatório do ponto de vista da mobilidade 

adquirida, como mostrado nos resultados do deslocamento linear e nos teste de 

funcionamento do microatuador. 

iii. Os fios de Ti-Ni dão um caráter funcional ao compósito estudado para confecção do 

microatuador, mas  a alta corrente necessária para ativar o efeito memória de forma 

reversível pode causar um aquecimento excesso e por consequência levar a perda do 

efeito memória de forma e fragilizar a matriz polimérica, reduzindo a vida útil do 

microatuador. Além disso, as dificuldades encontradas de posicionamento desses fios 

na matriz polimérica, durante a confecção dos moldes e do microatuador, induzem a 

considerar outros modos de fixação nos moldes ou mudança na geometria do material 

do reforço, acarretando também em benefícios para a interface matriz reforço.  

 



59 





7. PROPOSTA PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

i. Reprojeto do cp’4 para ensaio de tração: Não foi possível obter resultados para 

ensaio de tração nesse corpos de prova. Rupturas precoces próximas à garra 

limitaram o ensaio, indicando um ponto de fragilização. Para isso, sugere-se um 

estudo para dimensionar esse corpo de prova, simulando os esforços ao qual este 

compósito é solicitado, para assim realizar um modelamento matemático que 

permita dimensionar o corpo de prova estudado. 

ii. Aperfeiçoar o processo de fabricação do microatuador, otimizando o treinamento 

dos fios de Ti-Ni, estudando moldes de outros materiais que permitam um melhor 

controle dimensional e melhorando a fixação dos fios no molde. 

iii. Ver novas técnicas de otimização da interface entre os materiais da matriz e do 

reforço. 

iv. Caracterizar termicamente o material da matriz para melhor compressão da faixa 

de temperatura a qual o microatuador pode funcionar. 

v. Estudar a proporção volumétrica do material matriz/reforço, visando economia de 

material associada é a um bom rendimento do microatuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 





 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. AHLERS, M. The stabilisation of martensite in Cu-Zn-Al alloys. Procedings of the 

International Conference on the Martensitic Transformations, Nara - Japon, The Japan 

Institute of Metals, p. 786-793, 1986. 

2. ALMEIDA, T. G. M., HANAI, J. B. Avaliação do Comportamento Estrutural de 

Vigas de Concreto Armado Reforçadas por Meio da Protensão de Cabos Externos. 

[CD-ROM]. In: CONGRESSO BRASILEIRO DO CONCRETO, 43., 2001, Foz do 

Iguaçu. CONGRESSO BRASILEIRO DO CONCRETO, 43. São Paulo : Instituto 

Brasileiro do Concreto, v. 1, 2001.  

3. AURICCHIO, F., TAYLOR, R. L., LUBLINER, J. Shape memory alloys: 

macromodelling and numerical simulations of the superelastic behavior. Computer 

Methods in Applied Mechanics and Engineering, v.146, p. 281-312, 1997. 

4. BIDAUX, J. E., BATAILLARD, L., MANSON, J. A., GOTTHARDT, R.  Phase – 

transformation behavior of thin shape- memory alloy wires embedded in a polymer 

matrix composite, Journal De Physique Iv, v. 3, no C7, p. 561-564, Article Part 1. 

1993. 

5. BILLMEYER, F. W. Textbook of Polymer Science, 6ª ed John Wiley & Sons, Inc, 

1970. 

6. BONCI, A., CARLUCCIO, G., CASTELLANO, M. G., CROCI, G., INFANTI, 

S.,VISKOVIC, A.  Use of Shock Transmission Units and seismic Protection of 

Monuments. University of Roma “La Sapienza”, 2001. 

7. BRINSON, L. C., LAMMERING, R. Finite element analysis of the behavior of shape 

memory alloys and their applications. International Journal of Solids and Structures. v. 

30, p. 3261-3341, 1993. 

8. CALLISTER, W. D. Ciência e Engenharia dos Materiais: Uma Introdução. 7 ed. New 

York, U.S.A. Livros Téc. Cient., p.2-11;p.423, Editora 2008. 

9. CERÓN, D. M. S. Desenvolvimento de uma Metodologia para Fabricação de 

Compósitos Híbridos com Memória de Forma. UNB. Brasil, p. 11-12, 2010. 

10. CHANDRA, R. Active Shape Controlo of Composite Blades Using Shape Memory 

Actguation, Smart Mater Struct, v. 10, p 1018-1024, 2001. 

11. CONTARDO, L., GUÉNIN, G. Trainning and Two Way Memory Effect in CuZnAl 

Alloy. Acta Metallurgica et Mater. v.37, p. 1267-1272, 1990. 



61 





12. CUNHA FILHO, P. L. Obtenção e Caracterização Microestrutural da Liga Cu-14al-

4ni com Efeito Memória de Forma. UFPE. Brasil, p. 23-24, 2002 (Dissertação de 

Mestrado). 

13. DANIEL, I. M., ISHAI, O. Engineering Mechanics of Composite Material. New York: 

Oxford University Press, 2006. 

14. DEDAVID, B. A., GOMES C. I., MACHADO G. Microscopia Eletrônica de 

Varredura : Aplicações e Preparação de Amostras : Materiais Poliméricos, Metálicos e 

Semicondutores [recurso eletrônico], Porto Alegre : EDIPUCRS, 2007. 

15. DE, S. K., WHITE, J. R. Short Fibre-Polymer Composites. Woodhead, Publishing 

Limited England, p. 2-3; p. 64-65, 1996. 

16. DELAEY, L, KRISHNAN, R. V., TAS, H., WARLIMONT, H. Thermoelasticity, 

pseudoelasticity and the memory effects associated with martensitic transformations. 

Journal of Materials Science, p. 1521-1535, 2004. 

17. DUCOS, P. C. D. Transformações de Fase de Ligas de NiTi para Ortodontia. Instituto 

Militar de Engenharia/ Rio de Janeiro. Brasil, p.14, 2006 (Dissertação de Mestrado). 

18. DUERIG, T. W., PELTON A. R. Ti-Ni. Shape Memory alloys. Materials Properties 

Handbook: Titanium alloys.  USA, ASM international, p. 1035-1048, 1994. 

19. GALLEGO, J. Piezoelectric Ceramics and Ultrasonic Transducers, J. Phys. E: Sci. 

Instrum., v.22, p. 804-816, 1989. 

20. GIBSON, R. F. Principles of Composite Material Mechanics. 1 ed. New York, Mc 

Graw Hill,1994. 

21. GOLOMB, G., FISHER, P., RAHAMIM, E. The Relationship between Drug Realese 

Rate, Particle Size and Swelling of Silicone Matrices. Journal of Controlled Release, 

v. 12, p. 121-132, 1990.  

22. GONZALEZ, C. H., QUADROS, N. F., DE ARAUJO, C. J., MORIN, M., GUÉNIN, 

G. Coupled Stress-Strain and Electrical Resistivity Measurements on Copper Based 

Shape Memory Single Crystals,  Materials Research, vol. 7, n° 2, p. 305-311, 2004. 

23. GONZALEZ, C. H. Obtenção e Caracterização das Ligas CuSn e CuZnSn com Efeito 

Memória de Forma. Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, p. 4-57, 1993. 

(Dissertação de Mestrado).  

24. GONZALEZ, C. H. Etude des Comportements Electro-thermomécaniques et de la 

Stabilization Martensitique D’alliages Monocristallins à Mémoire de Forme Base Cuivre.  

Institut National des Sciences  Appliquées de Lyon, Villerbonne, France, p.20- 24;p. 40 -

141, 2002. (Tese de doutorado). 

http://www.springerlink.com/content/1573-4803/


62 





25. GUILEMANY, J. M., FERNANDEZ, J. Effect of Trainning Time on Two Way Shape 

Memory for Obtained by Stabilized Stress Induced Martensite. Scripta Metallurgical et 

Mater. v.30, p. 56-91, 1994. 

26. KAW, A. K. Mechanic of Composite Materials. 2.d. 6000 Broken Sound Parkway 

NW, Suite 300 Boca Raton, FC 33487-274: Taylor & Francis Group LLC,2006. 

27. LAU, K., ZHOU, L., TAO, X. - Comp. Struct., http://dx.doi.org/10.1016/S0263-

8223(02)00042-9, v.58, p.39 , 2002. 

28.  LAWRENCE, E. L., TURNER, I. G. Materials for Urinary Catheters: a Review of 

their History and Development in the UK. Medical Engineering & Physics, v. 27, p. 

443-453, 2005.  

29. LEAL, A. S. C., SILVA, S. M. L., ARAÚJO, C. J. Comportamento termomecânico de 

compósitos ativos preparados com nanocompósitos epóxi/argila organofílica e fios de 

liga Ni-Ti com memória de forma. ENGENHARIA DE MATERIAIS, UFCG. 

Polímeros, v. 22, n. 2, p. 134-141, 2012. 

30. MARK, H.F., BIKALES, N. M., OVERBERGER, C. G., MENGES, G., 

KROSCHWITZ, J. I. Encyclopedia of Polymer Science and Engineering. 2nd ed., v. 

15. New York: John Wiley, 1989. 

31.  MELLOR, B.G., GUILEMANY, J. R., FERNANDEZ, J., AMENGUAL, A., 

LOVEY, F. C., TORRA, V. Stabilised Stress Induced Martensite  – Its Use in Two 

Way Shape Memory Training Process, Scripta METALLURGICA et MATERIALIA, 

vol. 24, p. 241-224, 1990.  

32. MILLER, D. A., LAGOUDAS, D. C. Influence of cold work and heat treatment on the 

shape memory effect and plastic strain development of NiTi. Materials Science and 

Engineering, A(308): p.161-175, 2001.   

33. MIYAZAKI, S., OTSUKA, K., SUZUKI, Y. Transformation Pseudoelasticity and 

Deformation Behavior in a Ti-50.6at%Ni Alloy. Scr. Metall, v.15, p. 287-292, 1981. 

34. MO, Y. L., KAIRY, OTERO, K., SONG, G. Desenvelopment and Testing of a Proof-

of-Concept Smart Concrete Structure. Department of Civil Engineering and 

Department of Mechanical Engineering, University of Houston, Texas, 2004. 

35. MONTEIRO JUNIOR, P. C. C. Análise do Acoplamento Termomecânico em Ligas 

com Memória de Forma. COPPE/UFRJ. Brasil, p.25-100, 2007. (Tese de Doutorado). 

36. NASCIMENTO, R. L. E. Produção e Caracterização de Compósitos Inteligentes. 

Universidade de Nova Lisboa. Brasil, p. 18, 2009. (Dissertação de Mestrado). 

37. NEUKING, K., ABU-ZAFARIA, A., EGGLER, G. - J. Mater. Sci., v.11, p.481, 2008. 

http://dx.doi.org/10.1016/S0263-8223(02)00042-9
http://dx.doi.org/10.1016/S0263-8223(02)00042-9


63 





38. NISHIDA, M., WAYMAN, C.M., HONMA, T. Precipitations Processes in Near 

Equiatomic TiNi Shape Memory Alloys. Materials Transaction 17(A), p. 1505-1515, 

1986. 

39. OH, J. T., PARK, H. C. HWANG, W., 2001, Active Shape Control of a Double-Plate 

Structures Using Piezoceramics and SMA Wires, Smart Marter. Struct., v. 10, p. 

1100-1106. 

40. OLIVEIRA, C. A. N. Estudo Metalúrgico de Fios de Ti-Ni para Aplicação em 

Microatuadores de Válvulas de Fluxo. UFPE. Brasil, p.5, 2011. (Tese de Doutorado). 

41. OLIVEIRA, C. S. Obtenção e Caracterização de Ligas CuZn e CuZnAl com Efeito 

Memória de Forma. João Pessoa, - Universidade Federal da Paraíba. 1994. 

(Dissertação de Mestrado). 

42. OTSUKA. K., REN. X. The role of Softening in Elastic Constant sub 44 in Martensitic 

Transformation. Scripta Materialia. 38(11): may, 1988. 

43. OTSUKA, K., WAYMAN, C.M. Shape memory materials. Ed. Cambridge University 

Press, UK, p.1-131, 1998.  

44. OTSUKA, K., REN, X. Physical metallurgy of Ti–Ni-based shape memory alloys. 

Progress in Materials Science. 50: p.511–678, 2005. 

45. PAIK, J. K., KRAMER, R. K., WOOD, R. J. Stretchable Circuits and Sensors for Robotic 

Origami, in Intelligent Robots and Systems, San Francisco, CA, Sept. 2011.IROS 2011. 

IEEE International Conference on, 2011. 

46. PICORNELL, C., SEGUÍ, C., TORRA, V. and RAPACIOLI, R. The histeresis cycle 

in shape memory alloys, MRS Intl. mtg. On Adv. Mats., Materials Research Society, 

v.9 (shape Memory Alloys), 1989. 

47. PILATO, L. A., MICHNO, M. J. Advanced Composite Materials, New York, 

Springer-Velag, 1994. 

48. RAMOS, C.A.X. Materiais Compósitos Inteligentes. Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto. Portugal, 2006. (Tese de Doutorado)  

49. ROGERS, C. A. Active vibration and structural acoustic control of shape memory 

alloy hybrid composites: Experimental results. Jnl. of Acoustical Society of America, 

v. 88, p. 2803, 1990. 

50.  SAADAT, S., NOORI, M., DAVOODI, H., SUZUKI, Y., MASUDA, A. Using NiTi 

SMA tendons for Vibration Control of Coastal Structures, Smart Marter. Struct, v.10. 

p. 695-704, 2001. 



64 





51.  SANDERS, B., COWAN, D. SCHERER, L. Aerodynamic Performance of the Smart 

Wing Control Effectors, Journal of Intelligent Material Systems and Structures, v.15. 

No. 4, p. 293-303, 2004. 

52. SASHIHARA, E. M. Produção da Liga NiTi com Efeito Memória de Forma em Forno 

de Fusão por Feixe Eletrônico e sua Caracterização. ITA. Brasil, p. 15, 2007. 

(Dissertação de mestrado). 

53. SILVA, H.S.P. Desenvolvimento de Compósitos Poliméricos com Fibra de Caruá e 

Híbridos com Fibra de Vidro. UFRGS. Brasil, p.5, 2010. (Dissertação de mestrado). 

54.  SITTNER, P., LANDA, M., LUKA´S, P. E., NOVA´K, V. R-phase Transformation 

Phenomena in Thermo-Mechanically Loaded NiTi of crystals. Mechanics of 

Materials. 38: p.475-492, 2006. 

55. SMITH, W. F. Princípios de Ciência e Engenharia dos Materiais. Terceira Edição, 

Lisboa, McGraw-Hill, 1996. 

56. SOBRINHO, L. L. Desenvolvimento de Matriz Polimérica para Material Compósito 

Visando o Reforço de Dutos de Aço. UFRJ. Brasil, 2005. (Dissertação de mestrado). 

57.  SRINIVASAN, A.V., MCFARLAND, D.M. Smart Structures, Cambridge : 

Cambridge University Press, ISBN 0-521-65026-7, p. 228, 2001. 

58. STALMANS, R., VAN HUMBEECK, J., DELAEY, L. Training and The Two Way 

Memory Effect in Copper Based Shape memory Alloys. Journal de Physique IV. 

Supplément au Journal de Physique III, EUROMAT, 4: p. 403-408. 1991.  

59. STRANDBERG, E. Caracterización de aleaciones de titanio con bajo módulo elástico 

y memoria de forma para aplicacones biomédicas. Universat Politècna de Catalunya, 

2006. (Dissertação de mestrado). 

60. SUSLICK, K.S. The Chemical Effects of Ultrasound, Scientific American February 

1989. 

61. TADAKI, T., OTSUKA, K., SHIMIZU, K. Shape Memory Alloys, Annu. Rev. Mater. 

Sci. 1988. 

62. TURNER, T. L, Thermomechanical response of shape alloy hybrid composites. 

NASA/TM-2001-210656, 2000. 

63. VALENTA, C., AUNER, B. G. The Use of Polymers for Dermal and Transdermal 

Delivery. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, v. 58, p. 279-

289, 2004. 



65 





64.  VILAR, Z.T., SANTOS, A.G., CAVALCANTI, M.B.A., ARAUJO, C. J., AMORIM 

Jr, W.F. Caracterização da Funcionalidade de um Compósito Ativo CFRP/ Ni-Ti. 

Revista Eletrônica de Materiais e Processos, v.7.1, 2012.  

65. XU, Y., OTSUKA, K., NAGAI, H., YOSHIDA, H., ASAI, M.;KISHI, T. A 

SMA/CFRP Hybrid Composite with Damage Supression Effect at Ambient 

Temperature. Scripta Materialia, v. 49, p. 587-593, 2003.  

66. XU, W., XIAO, Z., ZHANG, T. Mechanical Properties of Silicone elastomer on 

Temperature in Biomaterial Application. Material Letters, v. 59, p. 2153-2155, 2005. 

67. ZAK, A.J., CARTMELL, M.P., OSTACHOWICZ, W.M. Dynamics and Control of a 

Rotor Using an Integrated SMA/Composite Active Bearing Actuador. Key 

Engineering Materials, Switzerland, v. 245-246, p. 233-240, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


