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RESUMO 
 
 

O compósito Al-5,0Si-1,0Cu/SiCP reforçado com diferentes frações volumétricas de 
partículas de carbeto de silício (SiCP) foi elaborado e caracterizado microestruturalmente neste 
trabalho. A liga mãe foi elaborada pelo processo de fundição convencional num forno de 
indução de 24 KVA num cadinho de grafita. Depois de fundida e homogeneizada (T�1050oC), 
a liga foi retirada do forno para resfriamento natural no próprio cadinho. Ao atingir 800oC, foi 
iniciada a agitação do fundido, onde o reforço de carbeto de silício (SiCP) foi incorporado sob 
agitação mecânica, a uma velocidade de 400 rpm. As partículas do reforço com granulometria 
de referência P-220, P-320 e P-800 (com tamanhos médios 66 �m, 46,2 �m e 21 �m, 
respectivamente). Foram usadas as proporções de 2, 4,  8 e 12% de SiCP, (% em peso). Em 
temperaturas do intervalo de solidificação (630-620oC � 3oK), a liga reforçada foi vazada num 
molde metálico, previamente aquecida a 600oC e vibrando numa freqüência de 200 Hz. Após a 
solidificação, foram retiradas as amostra de cada lingote bruto para caracterização 
microestrutural. Os resultados mostraram a viabilidade do método de incorporação do reforço, 
uma vez que não existe reação química (formação de carbeto de alumínio-Al4C3) na interface 
matriz/partícula, apesar da boa molhabilidade. As análises microestruturais revelaram um 
material bem estruturado, constituído pelas fases alfa primária, beta eutético e partículas de 
SiCP,  dispersas por toda a matriz de alumínio, porém majoritariamente nos contornos. O 
comportamento mecânico destes materiais foi avaliado por ensaios de resistência à flexão a 
três pontos. A resistência à flexão foi levantada considerando-se os efeitos da fração 
incorporada, da granulometria e de um tratamento térmico suplementar. Os resultados 
mostraram que a resistência tende a aumentar com tratamento suplementar e com a fração 
volumétrica do reforço até 8%, aproximadamente. A partir desta fração, a resistência à flexão 
diminuiu e este comportamento foi justificado com base nas condições reológicas do processo. 
Os compósitos com matriz de alumínio reforçados com  partículas de carbeto de silício (SiCP) 
mostraram-se muito promissores para aplicação em peças resistentes ao desgaste usadas na 
indústria automotiva e de petróleo.  As possibilidades de aplicação deste material produzido 
por reofundição ampliam-se pelo fato de poderem de ser trabalhados a quente por laminação 
ou extrusão, desde que sejam controlados o tamanho e a morfologia (quantidade e dispersão) 
do reforço na matriz. 
 
 
Palavras-chaves: Compósito Al/SiCP, Incorporação do reforço SiCP, Reofundição. 
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ABSTRACT 
 
 
The Al-5,0Si-1,0Cu/SiCP composite, reinforced with silicon carbide in different volume 
fractions has been produced in this work. The matrix alloy was processed by melting  in a 
High-Frequency Furnace (24 KVA) with graphite crucible. After melting and homogenizing 
the matrix alloy was taken out for natural cooling in crucible. As soon as the temperature of the 
matrix alloy reached nearby 800oC, the reinforcement (SiCP) was incorporated under 
mechanical stirring of 400 rpm. Different particle sizes P220; P320 and P800 were used as 
reinforcement, corresponding to 66; 46,2 and 21 �m diameter size, respectively.   For all 
particle sizes, a  volume fraction of  2; 4; 8 and 12% (wt %) of the SiCP were incorporated. At 
temperature of the solidification interval (630-620oC � 3oC), the composites was casting in a 
mould pre-heated at 600oC, under vibration frequency of 200 Hz. After solidification, as-
casting samples of different incorporation condition was submitted to microstructural 
characterization. Results showed the viability of the incorporation method because there is no 
chemical reaction at matrix/particles interface but a good wetting was observed. The 
microstructural analysis showed a well-structured material formed by primary alpha phase, 
eutectic beta phase and SiC particles, mainly in grain boundaries. The mechanical behaviour of 
this composites material was performed by tree point bending test. The bending strength was 
analyzed considering the volume fraction, particles sizes and heat treatment effects. The results 
showed that the bending strength increased with heat treatment and with volume fraction up to 
8% and after that decreased. This anomalous behaviour was explained by rheological 
conditions duringtw process. The aluminium metal matrix composites reinforced with silicon 
carbide are wear resistant and can be used in mechanical components of the automobile and 
petroleum industries. The possibilities of application of this material processed by rheocasting 
increase because it can be hot-worked either by rolling or extrusion; if the size, volume and 
dispersion of SiC particles in the matrix is controlled. 
 
 
 
 
Keywords: Al/SiCP Composites, Incorporation of  SiCP reinforcement, Rheocasting 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Os materiais compósitos de matriz metálica surgiram, na sua vertente estrutural, em 
meados do século XX. Durante estes anos o desempenho destes materiais compósitos foi 
testado e aprovado, sendo muitas vezes superior ao das ligas não reforçadas. As normas 
industriais relativas a estes materiais estão cada vez mais estabelecidas e aplicações usando 
materiais compósitos de matrizes metálicas continuam a aumentar. Os compósitos de matriz 
metálica (CMM) são materiais capazes de prover uma temperatura limite de operação mais 
alta, maiores resistência mecânica e tenacidade, maior resistência à fluência, maior resistência 
ao desgaste, maior estabilidade térmica, comparados aos mesmos metais com a matriz sem 
reforço (Foltz, et al 1998). Em relação aos compósitos de matriz polimérica (CMP), os CMM 
têm como vantagens as altas temperaturas operacionais, não são inflamáveis, têm grande 
resistência contra a degradação a fluidos orgânicos, entre outras. Sua desvantagem em relação 
aos CMP é o alto custo fabril. 

A elevada resistência com baixo peso específico, continuam a ser a combinação que 
lança os materiais compósitos para novas áreas. No entanto, a grande capacidade de 
amortecimento e o baixo coeficiente de expansão térmica são características que podem ser 
adaptadas para aplicações específicas. Os compósitos avançados reduzem os problemas de 
fadiga e dão uma maior flexibilidade de concepção e fabrico o que pode reduzir 
significativamente o número de peças necessárias. Outra das vantagens dos materiais 
compósitos é a resistência a temperaturas mais altas , corrosão e desgaste, especialmente em 
aplicações industriais.  

Dentre os compósitos metálicos, os de matrizes de ligas de alumínio têm tido um 
grande destaque (Saraswathi, et al 2006; Mondal, et al 2005). Suas aplicações vão desde 
acessórios para carro (motores e peças) e equipamentos marítimos (válvulas, agitadores e 
ciclones) até próteses. No entanto, os compósitos de matriz metálica reforçados com 
partículas cerâmicas, mais precisamente por partículas de alumina e carbeto de silício têm 
sido elaborados por processos que tem por base a metalurgia do pó, onde matriz e reforço são 
misturados previamente, antes da compactação, Estes processos podem apresentar 
dificuldades de elaboração relativas à baixa dispersão, além do alto custo ( Clyne; Withers et 
al, 1997).  

Neste trabalho, foi usado como técnicas de elaboração, a combinação de dois 
processos:  “Stirring Cast”(agitação no estado líquido) e “Rheocasting”(agitação no estado 
pastoso), sem a fixação da temperatura dentro do intervalo de solidificação. A combinação 
destes dois processos constitui-se como uma alternativa de baixíssimo custo, para elaboração 
de materiais compósitos com matriz de alumínio. Os compósitos com matriz de alumínio 
reforçados com carbeto de Silício (SiC) mostraram-se muito promissores durante este estudo 
para aplicação na área automotiva, aeronáutica e sobretudo no segmento metal mecânico,  
pelas possibilidades que oferecem de ser trabalhados a quente ou usinados, desde que sejam 
controlados o tamanho e a morfologia (quantidade e dispersão) do reforço (Liuzhang, et al 
2003). 

Durante este estudo, foi desenvolvido um material de baixo custo, usando uma liga 
eutética de alumínio, como matriz reforçada com partículas de carbeto de silício(SiCP). Para 
isto foi desenvolvida uma nova metodologia de incorporação de reforços à matriz (no estado 
líquido), evitando-se as reações indesejáveis na interface, mesmo sem o uso das barreiras 
difusionais, sendo este principal objetivo e motivação deste trabalho. Esta metodologia 
desenvolvida atendeu a um dos grandes objetivos deste estudo: a produção de um material 
compósito de qualidade e baixo custo. Foi mostrado a influência do tamanho e volume das 
partículas sobre as propriedades mecânicas e a trabalhabilidade do material reforçado foi 
avaliada através da extrusão a quente com razão de 2:1 (dois para um).  Apesar da limitações 
impostas pelas condições reológicas os resultados obtidos são relevantes.  
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2. OBJETIVOS E METAS 
 
 
Objetivos 
 
�� Produzir um compósito de matriz metálica de alta qualidade e baixo custo, 
utilizando um processo de fundição convencional para a liga (matriz) e incorporando o 
reforço sob forte agitação mecânica (stirring - rheocasting ) com  baixo peso específico e alta 
resistência à abrasão. Para isto, o reforço (SiC) será incorporado à matriz  (Al-5,0Si-1,0Cu) 
em diferentes frações volumétricas.  
 
�� Desenvolver uma metodologia (processo) que possibilite a obtenção de 
compósito, onde seja possível a  adição do reforço na liga metálica , sem a necessidade de 
revestimento prévio como barreira difusional, e definindo parâmetros  de processo que evitem 
o surgimento de carbetos fragilizantes.   
 
Metas 
 
�� Adequar o processo de fundição para elaboração do compósito, no que concerne 
ao controle da temperatura de fusão da liga utilizando (forno de indução RF) para garantir à 
completa decomposição dos elementos constituintes, garantido a homogeneidade da 
composição química da matriz; 
 
�� Controlar o resfriamento sem agitação mecânica, determinando a temperatura 
ideal para incorporação do reforço. Depois de incorporado, continuar o resfriamento sob 
agitação mecânica para garantir a dispersão do reforço na liga no estado semi-sólido;  
 
�� Adequar as condições de vazamento numa lingoteira metálica vibratória (pré-
aquecida) para garantir a temperatura ideal no momento do vazamento para  o completo 
preenchimento do molde, evitando-se defeitos como poros, aglomeração de partículas do 
reforço, além da micro e macrossegregação de elementos constituintes da liga; 
 
 
�� Aprimorar um processo de baixo custo e de fácil aplicabilidade de fabricação de 
um material compósito, compatível com a capacidade de absorção  tecnológica da pequena e 
média empresa de nossa região; 
 
�� Avaliar as potencialidades do material desenvolvido para fabricação, por 
conformação, de produtos demandados pelas indústrias de petróleo, automobilística, e 
aeronáutica; 
 
�� Avaliar a resistência mecânica do material compósito de matriz de alumínio 
reforçado com partículas de SiC produzido por reofundição através de ensaio de flexão a três 
pontos, definindo sua aplicabilidade como material estrutural;   
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3. Revisão Bibliográfica 
 
 
3.1 Introdução aos materiais compósitos 
              
  

Compósitos são materiais multifásicos de moldagem estrutural formados por uma 
fase continua metálica, cerâmica ou polimérica (matriz) e reforçada por uma fase descontínua 
(fibras, ou partículas), que se agregam físico-quimicamente após um processo de 
(crosslinking). Estas fases devem ser quimicamente diferentes e devem estar separadas por 
uma interface distinta (Callister, 2002). Sua utilização tem sido bastante ampla, pois estes 
materiais por sua combinação incomum, podem ser utilizados onde ligas metálica, cerâmicas 
e polímeros têm as suas limitações, por exemplo quando se precisa de resistência mecânica e 
tenacidade ao mesmo tempo. 

Os materiais compósitos podem ser naturais, como a madeira (fibra de celulose 
resistentes e flexíveis envolvidas por uma matriz mais rígida chamada lignina),  e ossos 
constituindo uma proteína forte mais mole (colágeno) empregnada num mineral duro frágil 
(apatita) ou sintéticos como metais, polímeros e cerâmicas com reforços de natureza variada. 

 Os materiais compósitos não têm uma definição universalmente aceita. A palavra 
compósito deriva de composto, ou seja, qualquer coisa formada por partes (ou constituintes) 
quimicamente diferentes. Na escala micro-estrutural alguns materiais podem ser considerados 
compósitos uma vez que são formados por agrupamentos atômicos diferentes formando 
partículas de segunda fase numa matriz de mesma natureza. Na escala macro-estrutural, no 
qual os constituintes são diferentes e podem ser identificados a olho nu, também é 
considerado material compósito. Portanto, a dificuldade em estabelecer uma definição para 
material compósito reside nas limitações dimensionais impostas aos constituintes que formam 
o material (Smith, 1999).  

Para dar uma descrição razoável para o material compósito, Smith (1996) o define da 
seguinte forma: “Um material compósito é formado por uma mistura ou combinação de dois 
ou mais micro ou macro constituintes que diferem na forma e na composição química e que, 
na sua essência, são insolúveis uns nos outros”. Segundo Ferrante (2002) uma definição 
satisfatória de compósitos deve abordar seus componentes, arranjo e “funcionamento” quando 
em conjunto. Esses requisitos são razoavelmente preenchidos pela seguinte definição: “Um 
material composto é formado por dois ou mais componentes, com identidade química e forma 
diferentes, que se conservam distintos após o processamento e que são separados por uma 
interface mais ou menos definida. A adesão entre esses componentes é tal que as cargas são 
transferidas para os elementos de maior resistência mecânica, fibras ou partículas que estão 
geralmente dispersas no componente que atua como matriz”.  

O termo compósito de matriz metálica, doravante descrito (CMM), abrange uma 
ampla variedade de materiais e estruturas, tendo em comum  uma fase contínua ou matriz 
metálica. Como reforço, comumente são utilizados de materiais cerâmicos (Smagorinski, et al 
1198). De uma forma geral busca-se nos materiais compósitos de matriz metálica empregar 
reforços mais duros, resistentes e rígidos que a matriz.   

Apesar da dificuldade em definir um material compósito, muito estudos têm sido 
feitos para desenvolver novos materiais que possam substituir as ligas metálicas, cerâmicas e 
poliméricas, com o objetivo de atender às exigências tecnológicas modernas. No projeto de 
materiais compósitos, os constituintes são combinações de metais, cerâmicas e polímeros que 
darão origem a uma nova geração de materiais com melhores propriedades mecânicas. Muitas 
destas novas gerações de materiais compósitos são formadas por duas fases: uma que é 
contínua chamada de matriz, e envolve a outra fase, chamada dispersa . As propriedades dos 
compósitos dependem das propriedades das fases constituintes, das suas quantidades relativas 
e da geometria da fase dispersa.  
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No que se refere à fase dispersa (o reforço aplicado à matriz metálica)  pode ser 
classificado em três categorias gerais: compósitos particulados (alumina,carbeto de silício e 
boro e outros), compósitos de fibras descontínuas (“whiskers”) e compósito de fibras 
contínuas (SiC/C), segundo (Deve, et al 1995)   
 
3.2 Desenvolvimento e aplicabilidade dos materiais Compósitos 
 

O desenvolvimento dos compósitos de matriz metálica,iniciou-se em meados da 
década de 60 com a produção de fibras de boro e de carboneto de silício para reforçar metais 
leves, particularmente as ligas de alumínio. Consideráveis pesquisas foram feitas nos Estados 
Unidos na década de 70 aplicando-se compósitos de matriz metálica em lançadores de 
foguetes e aeronaves militares. Atualmente, muitos compósitos de matriz metálica ainda estão 
em estágio de desenvolvimento, ou no início de produção comercial, porém não tão 
intensamente como os compósitos de matriz polimérica (DMP) que remonta de datas 
anteriores (Deniculi, 1999). A figura 3.1 mostra a classificação de materiais compósitos, 
segundo o estado da matriz e os respectivos tipos de reforço.  

Os materiais compósitos podem ser classificados pela característica física da matriz 
ou pelo tipo e morfologia  do reforço(Daniel e Ishai, et al 1994).A (figura 3.1) mostra uma 
classificação dos materiais compósitos segundo a característica física da matriz.    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 3.1 – Classificação dos materiais compósitos, segundo (Daniel e Ishai, et al 1994).  
 

Os CMM são materiais capazes de prover uma temperatura limite de operação mais 
alta, maiores resistência mecânica e tenacidade, maior resistência à fluência, maior resistência 
ao desgaste, maior estabilidade térmica, comparados aos mesmos metais com a matriz sem 
reforço (Foltz, et al 1998). Em relação aos compósitos de matriz polimérica (CMP), os CMM 
têm como vantagens as altas temperaturas operacionais, não são inflamáveis, têm grande 
resistência contra a degradação a fluidos orgânicos, entre outras. Sua desvantagem em relação 
aos CMP é o alto custo fabril. 

Entre as aplicações dos CMM estão componentes de motores de automóveis (liga de 
alumínio reforçada com fibra de alumina + fibra de carbono), reforço de ônibus espacial 
(fibras de boro em uma liga de alumínio, na carenagem e estrutura ) (Mondal et al, 2005) e o 
telescópio Hubble (fibras de grafita em uma liga de alumínio). 
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Os compósitos de matrizes metálicas (CMM) vêm evoluindo nestas últimas décadas 
em função de suas aplicabilidade que muitas vezes acarretam em inovações de 
processo(Clyne et al 1977) e têm recebido muita atenção por parte da comunidade científica. 
Outro ponto positivo destes materiais é que eles conservam as propriedades térmicas da 
matriz, o que ajuda na trabalhabilidade no aspecto da conformação destes materiais (Zhang et 
al, 2003; Fei et al 2002; Kim et al, 2001). 

As grandes limitações da utilização destes materiais compósitos reforçados com 
cerâmicas estão na compatibilidade entre a matriz e o reforço (Shi et al, 2001; Ureña et al 
2004) e o alto custo de produção relativo ao modo de incorporação do reforço (Froes et al 
1993).  

Algumas combinações de reforços de matriz são altamente reativas a temperaturas 
elevadas. Conseqüentemente, a degradação do compósito pode ser causada pelo 
processamento a altas temperaturas ou ao se sujeitar o compósito a temperaturas elevadas 
durante seu processamento. Esse problema é comumente resolvido pela aplicação de um 
revestimento superficial de proteção ao reforço ou pela modificação da composição da liga 
(Ureña , 2004). Dependendo das condições de elaboração e da composição química da liga e 
do reforço, pode ser formada uma interface extremamente frágil circundando todo o reforço 
que poderá comprometer o desempenho estrutural do compósito pela incompatibilidade 
microestrutural desta com a matriz e o reforço. Em materiais compósitos com matriz a base de 
titânio reforçada com SiC/C é formada uma interface de carbeto de titânio TiC que é 
extremamente frágil (Sanguinetti Ferreira, et al 2005). Em materiais compósitos com matriz a 
base de alumínio reforçada com SiC é formada uma interface de carbeto de alumínio Al4C3 
que também é frágil. De um modo geral, estas interfaces cerâmicas são extremamente frágeis 
e quando crescem, impossibilitam a adequação entre a ductilidade da matriz com a rigidez do 
reforço, constituindo-se como sítios preferenciais para nucleação de trincas e produzindo uma 
queda acentuada na tenacidade à fratura. Em comparação com os materiais cerâmicos, os 
materiais metálicos apresentam maior densidade e inferiores módulos de elasticidade, ponto 
de fusão e resistência à abrasão, enquanto que sua tenacidade é consideravelmente superior.  

Estas características fazem que os metais apresentem grande importância para 
aplicações estruturais e também sejam susceptíveis para a otimização de suas propriedades 
mediante adição de reforços cerâmicos, sendo este objetivo deste trabalho, ou seja, a busca de 
um material, onde se possa combinar propriedades de materiais diferentes, na busca por 
melhorias de suas propriedades mecânicas . Os compósitos de matriz metálica (CMM) podem 
ser utilizados a temperaturas de serviço mais elevadas do que seus metais-bases análogos. 
Além disso, existe uma melhora da resistência à abrasão e à fluência; condutividade térmica e 
estabilidade dimensional. 
 
3.3 Tipos de Reforço dos Compósitos de Matriz Metálica 
 

Quanto a estruturas dos CMM, a classificação mais utilizada é baseada na morfologia 
do material empregado como reforço. Assim, uma matriz metálica pode ser reforçada com 
fibras, wiskers ou partículas. A figura 3.2, mostra a morfologia e arranjo dos tipos de reforços 
(fibras e partículas).    
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Figura 3.2  Esquemas dos tipos de CMM classificados de acordo com a morfologia do 
reforço: Fibras longas unidirecionadas (a), Whiskers-fibras descontínuas orientadas (b) Fibras 
aleatórias (c) Trama (d) partículas (e) (Clyne, et al 1993) 
 
 
3.3.1 . Materiais Compósitos  Reforçados com Fibras 
 
 

O arranjo ou orientação das fibras em relação umas às outras, a concentração das 
fibras e sua distribuição têm influência significativa sobre a resistência mecânica dos 
materiais compósitos. Em relação à orientação das fibras, são possíveis duas configurações: 
um alinhamento paralelo ao eixo longitudinal das fibras em uma única direção e um 
alinhamento totalmente aleatório. Normalmente as fibras contínuas estão alinhadas, enquanto 
as fibras descontínuas podem estar alinhadas, orientadas aleatoriamente ou parcialmente 
orientadas. A melhor combinação geral das propriedades dos compósitos é obtida quando a 
distribuição das fibras é uniforme (Callister, 2002). 

O tamanho da fibra intensifica a ação do reforço, as fibras longas são classificadas 
como reforço contínuo, enquanto que fibras curtas são classificadas como  reforço do tipo 
descontínuo  

Os compósitos com fibras descontínuas e alinhadas têm uma eficiência de reforço 
menor que as fibras contínuas. Apesar disto, eles estão se tornando cada vez mais utilizados. 
Fibras de vidro picadas são reforços usado com freqüência, contudo, fibras descontínuas de 
carbono e aramida também são empregadas. Esses compósitos com fibras curtas podem ser 
produzidos com módulo de elasticidade e limite de resistência à tração que se aproximam de 
90% e 50%, respectivamente, dos seus análogos com fibras contínuas. Já os compósitos com 
fibras descontínuas e aleatórias são aplicados onde tensões são totalmente multidirecionais. A 
eficiência do reforço é a metade se comparado com os compósitos reforçados com fibras 
contínuas e alinhadas na direção longitudinal, entretanto, as características mecânicas são 
isotrópicas (Callister, 2002).  

 Este tipo de reforço contínuo em matriz metálica apresenta o mais elevado aumento 
de resistência mecânica, considerando-se que o carregamento está na direção das fibras. Se o 
carregamento estiver numa direção transversal, a resistência mecânica pode até mesmo 
diminuir (Deve et al, 1995). As propriedades físicas e mecânicas de um modo geral podem ser 
descritas em função da regra da mistura que leva em conta os valores individuais das 
propriedades de cada constituinte, as proporções que participam e a forma como interagem na 
interface. Mattheus et al (1994) mostraram que a densidade de um compósito com matriz 
polimérica pode ser descrito pela equação 3.1. 
 

 
 

a b e c 
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mmffC VV ��� ��                                                      (3.1) 

 
 
 
onde: 
 
� = densidade (g/m3 ) 
V =  fração volumétrica 
Subíndice c   = indica o compósito 
Subíndice m =  indica matriz 
Subíndice f   =  indica a fibra 
 

Do ponto de vista conceitual, este resultado é válido para qualquer tipo de material 
compósito, desde que se leve em conta o tipo de reforço (contínuo ou descontínuo), sua 
morfologia e os aspectos físico-químico da interface. 

Como já citado acima, um importante fator a considerar no projeto de compósito 
reforçados é a orientação que a fibra assume no projeto final. Os arranjos das fibras e sua 
quantidade e forma (continua ou descontínua) é na verdade que vai definir as propriedades no 
produto final (HANDBOOK of COMPOSITES,1982).  

O comprimento da fibra caracteriza a rigidez do compósito que depende diretamente 
da magnitude da tensão que a matriz consegue transmitir para as fibras. Tal fenômeno de 
transmissão de carregamento é função do comprimento da fibra e da molhabilidade da mesma 
com a matriz. (Callister, 1985) define comprimento crítico de fibra através da equação 3.2: 
 

                                    
F

R
C

d
I

�

�
�                                                              (3.2) 

onde: 
 
Ic = comprimento crítico (m) 
�R = tensão de ruptura a tração (MPa) 
�F = tensão de ruptura ao cisalhamento (MPa) 
d = diâmetro da fibra(m) 
 
  

Da equação 3.2, observa-se que, se o compósito possui fibras mais longas 
(contínuas), a eficiência do reforço aumenta, pois o máximo carregamento se distribui ao 
longo de boa parte da fibra. Já os componentes com fibras abaixo do comprimento crítico 
apresentam deformações na matriz ao redor das fibras. Das inúmeras fibras existentes 
aplicáveis a matriz polimérica, a fibra de vidro é a mais comumente utilizada tanto na forma 
picada quanto na forma contínua devido as suas diversas aplicações, propriedades mecânicas 
relativamente boas e baixo custo. (Mattheus et al, 1994). A tabela 3.1 compara algumas 
propriedades da fibra de vidro com outras fibras que possuem custos mais elevados.  
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3.3.2 Materiais Compósitos de Matriz Metálica Reforçados com Whiskers 
 

Whiskers são fibras monocristalinas, que também produzem um considerável 
aumento na resistência do material, mas na forma anisotrópica. Como desvantagem as fibras 
já citadas é  um material de elevado custo de fabricação e têm seu emprego limitado por ser 
um material prejudicial a saúde, principalmente os compósitos reforçados com fibras de boro. 

 
 

3.3.3 Materiais Compósitos de Matriz Metálica Reforçado com Partículas Cerâmicas. 
       
 

 Segundo (Hunt et al, 1992), este tipo de reforço em forma de partículas permite a 
produção de um material compósito de menor custo de fabricação. Mesmo sem produzir 
grandes aumentos na resistência mecânica em relação a outros tipos de reforços, permite a 
produção de um material com maior isotropia. Os benefícios trazidos pelos materiais 
compósitos foram  conhecidos há milhares de anos, mas, apenas há alguns anos atrás é que se 
desenvolveu a tecnologia desses materiais (Tsai et al, 1986). O que tem despertado o interesse 
da comunidade científica e de muitos segmentos industriais, foi a clara possibilidade de 
incremento de propriedades mecânicas, dificilmente encontrada em um só material sem 
reforço, e aplicação prática do material compósito em diversos setores industriais. Na 
Industria aeronáutica podemos destacar o avião F.111, que foi um dos primeiros modelos a 
incorporar esta tecnologia. Para se ter uma idéia, o Boeing 767 possui duas toneladas em 
material compósito (Tsai et al, 1986). As características que combinam alta resistência e baixa 
densidade estrutural, portanto redução de peso, chamaram a atenção da industria 
automobilística. Segundo (Dharam et al, 1979), foi pensando nisso  que a  Ford Motor 
Company em 1979 desenvolveu um protótipo que tinha uma redução de peso em relação ao 
original em aço na ordem de 570 Kg  . E (Umekawa et al, 1992) desenvolveu um trabalho, 
onde mostra que além da indústria aeronáutica e automobilística, outras industrias vem cada 
vez mais fazendo uso desses materiais compósitos de matriz metálicas(CMM) reforçados com 
partículas, como é o caso da indústria náutica, de artigos esportivos, da construção civil e 
aeroespacial . 

 
 

 

 
Tabela (3.1) – Propriedades de fibras de reforço para compósitos 

 
Fibras Densidade � 

mg/cm3 
 

Módulo de Young 
da fibra - Ef  (GPa) 

Resistência à Tração 
da fibra -�tf (MPa) 

Fibra de Vidro (tipo E) 2,54 70 2200 
Aramida (Kevlar 49) 1,45 130 2900 
SiC (Nicalon) 2,60 250 2200 
Alumina  3,90 380 1400 
Boro 2,65 420 3500 
Polietileno com alto 
peso molecular 

O,97 172 2964 

Carbono 1,86 380 2700 
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3.3.4 Materiais Compósitos de Matriz de Alumínio Reforçado com SiC  
 

Os benefícios em relação a redução de peso e aumento de desempenho quando se 
utiliza compósitos com matriz de alumínio reforçado  com partículas cerâmicas 
principalmente com partículas de SiC em substituição as ligas ferrosas  têm expandido seu 
uso em aplicações em diversos setores industriais, principalmente automobilístico e na 
aviação. O que se deseja deste material é que haja uma distribuição uniforme do reforço, 
associada a uma boa molhabilidade da partícula pela matriz. Estes são os requisitos mais 
importantes para o controle das propriedades mecânicas nesta espécie de material, 
principalmente quando  aplicado a pastilas de freios automotivos, onde se exige uma boa 
resistência a abrasividade ou como elemento de motores, onde se precisa de baixo peso e 
melhores propriedades mecânicas que o alumínio puro, como nas partes aerodinâmicas das 
aeronaves.  

No entanto, os compósitos de matriz metálica reforçados com partículas cerâmicas, 
mais precisamente por partículas de alumina e carbeto de silício tem sido elaborados por 
processos que tem por base a metalurgia do pó, onde matriz e reforço são misturados 
previamente, antes da compactação, Estes processos podem apresentar dificuldades de 
elaboração ( Clyne; Withers et al, 1997) , tais como: 
�� Alto custo de processo ; 
�� Baixa disperssão do reforço quando constituído com partículas muito pequenas . 
 

Vários trabalhos foram elaborados evidenciando a dificuldade de disperção da 
partícula do reforço.Segundo (Lewandowski et al 1998), utilizando o processo de metalurgia 
do pó, com a rota de: compactação isostática a frio, desgaseificação, e prensagem a quente e 
extrusão apresentam resultados de um  compósito de matriz de alumínio (AL-7%Zn – 2% Mg 
– 2 % Cu) reforçados com 20% vol. SiC, com partículas com diâmetro médio  entre 16 µm e 
5µm . Os autores reportam que o compósito reforçado com partículas de 5µm apresentam 
uma distribuição irregular de partícula na matriz, evidenciando resultados semelhantes aos 
apresentados por Clyne et al (1997), comprovando a dificuldade de dispersão da partícula de 
reforço na matriz, quando esta é muito pequena.  

Outros resultados foram obtidos por (Tam et al, 1993) que  reforçaram alumínio (Al-
2,54%Li-1,49%Cu-0,91%Mg-0,13Zr) com partículas de SiC (0,8, 13 e 32 µm) e SiC em 
forma de Whisker (1,5 µm de diâmetro e fator de forma entre 20 a 200). Estes autores 
observara também que as partículas submicrométricas tendem, a se aglomerar dificultando a 
elaboração do compósito, e resultando num  material com baixa resistência mecânica. 
Diversos pesquisadores tem apresentado trabalhos com elaboração de compósitos com 
diferentes quantidades de SiC, AlN ou SiN ou Al2O3 em diferentes diâmetros. Independente 
da rota do processo, um dos maiores problemas e dificuldade do processo é a distribuição 
uniforme da partícula na matriz, e garantir uma boa molhabilidade no compósito. Vale 
destacar que o processo de obtenção de um material compósito, através da metalurgia do pó, 
normalmente requer um tratamento específico de revestimento das partículas evitar reações 
indesejáveis e melhorar a molhabilidade, em outras palavras para evitar o surgimento de 
carbetos fragilizantes entre o reforço e a matriz faz-se necessário a presença de uma barreira 
difusional. Vários são os trabalhos de produção de compósitos pelo processo da metalurgia do 
pó, seguindo a mesma rota: mistura dos pós; prensagem isostática a frio; extrusão a 500 ºC. 
Alguns destes estudos mostraram que diminuindo-se o tamanho das partículas aumenta-se a 
dificuldade de dispersão destas na matriz, (Lee et al,1994) tiveram as mesmas dificuldades na 
disperção da partícula. Observa-se que aumentando a quantidade de reforço, aumenta a dureza 
e que com partículas menores este aumento é mais pronunciado. No entanto, as partículas 
menores utilizadas (2,5 µm) introduzem problemas de aglomeração. Ao aumentar a 
quantidade de reforço, não se observou aumento na tensão de escoamento e na deformação de 
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escoamento, porém, em trabalhos semelhante (Khor et al, 1996), com partícula de reforço de 
SiC de 4,5µm , observou-se uma diminuição na tensão e na deformação de ruptura, o que foi 
atribuído ao tamanho da partícula e  à fratura do reforço que controla a resistência  durante o 
processo de consolidação, o qual age como um ponto de início de trinca ou concentração de 
tensões.  
 

3.4 Processos de Fabricação de Materiais Compósitos, com Foco em Matriz Metálica 
 

Os compósitos com matriz metálica podem ser fabricados por diferentes processos, 
onde o reforço pode ser incorporado previamente, no caso da metalurgia do pó,ou 
posteriormente pelo processo de reofundição ou ainda desenvolvido “in-situ” por 
decomposição na própia matriz. 

Apartir destas duas metodologias de adição de reforço no material compósito 
surgiram vários processos de fabricação, quanto ao estado da matriz,tais como: processo “in-
situ”, matriz no estado líquido, Reofundição (matriz no estado pastoso ou semi-sólido) ou 
com matriz no estado sólido ou, este processo é o mais antigo e o mais difundido na literatura 
e o que apresenta maior número de pesquisa em diversos seguimentos industriais.  
 
3.4.1 Processos de Fabricação In-Situ  
 

O processo de fabricação in-situ (no próprio local), é um processo onde ocorre a 
decomposição da matriz, gerando uma segunda fase durante a solidificação ou tratamento 
térmico posterior, Urtiga et al (1994), apresentam o sistema Al-NbAl3 como compósito in-situ 
com melhores propriedades mecânicas e resistência  ao desgaste em comparação a matriz de 
alumínio. O processo de reforçamento in-situ pode ser obtido ainda, quando um composto de 
natureza diferente da matriz se decompõe em alta temperatura para gerar o reforço que se 
dispersa na matriz mediante agitação mecânica Santana et al (2006).  

Existe ainda a considerar os processos híbridos onde um dos reforços é produzido in-
situ e o outro é incorporado. Os autores Santos et al (2005), apresentam  a preparação in situ 
do compósito Al-SiAlON-SiC mostrando que a adição de SiC inibe o crescimento e a razão 
de aspecto, gerando perdas na capacidade tenacificante do compósito. Devido à complexidade 
das reações para formação do reforço os pesquisadores são unânimes em afirmar a 
necessidade de mais pesquisa deste processo de obtenção de materiais compósitos. 
 
3.4.2 Processo de Fabricação de CMM via Estado Líquido  
 

Um dos processos de fabricação baseia-se na injeção sob pressão, do metal líquido 
numa grade ou meio poroso constituído de reforço por fibras cerâmicas, ou partículas. 
Segundo Caron et al (1990), apesar de bastante utilizado, este tipo de tecnologia apresenta 
alguns problemas como a dificuldade de preenchimento devido a baixa molhabilidade do 
reforço pelo metal líquido. Neste processo pode ainda ser observada a segregação, na matriz 
devido à rejeição de soluto na frente de solidificação. Em outros processos de fabricação  por 
via líquida, o reforço contínuo (fibra ou trama) é molhado pelo metal (matriz) fundido.Neste 
processo, o reforço é mergulhado no metal líquido e, ao emergir arrasta o metal que adere em 
sua superfície e solidifica-se. O reforço depois de revestido pelo metal deve ser arranjado em 
moldes para densificação, sob vácuo secundário e altas temperaturas e pressão (carga). O 
problema deste processo, é a reatividade que pode ocorrer entre a matriz e o reforço em altas 
temperaturas (fusão da liga).  

Nos materiais compósitos com matriz a base de titânio reforçada com SiC/C é 
formada uma interface de carbeto de titânio TiC que é extremamente frágil Sanguinetti 
Ferreira et al (2005). Em materiais compósitos com matriz a base de alumínio reforçada com 
SiC é formada uma interface de carbeto de alumínio Al4C3 que também é frágil. De um modo 



11 

Matérias primas 
(pós) 

Misturador 

Produto final 

 
Calibragem 
    
Tratamentos térmicos 

                         

Prensa Hidráulica 
(Compactação) 

Forno Sinterizador 

geral, estas interfaces cerâmicas são extremamente frágeis e quando crescem, impossibilitam 
a adequação entre a ductilidade da matriz com a rigidez do reforço, constituindo-se como 
sítios preferenciais para nucleação de trincas e produzindo uma queda acentuada na 
tenacidade à fratura. Para contornar este problema, muitos estudos já foram feitos em 
compósitos de base Ti (Wang 1999; Majumbar 1998; Metcalfe 1974; Ward-Close et al 1999) 
e de base Al (Soukiassian et al 2005; Z. Shi et al 2001) numa tentativa de se reproduzir 
revestimentos ou combinação de revestimentos dos reforços e, deste modo, controlar as 
interações físico-químicas na interface, eliminando ou atenuando os efeitos danosos da 
incompatibilidade entre a matriz e o reforço e adequando melhor as propriedades mecânicas 
no acoplamento (Ureña et al, 2005, Z. Shi et al 2001; Arvieu et al 1998; Reeves et al 1991; 
Fromentin et al 1996).  

Independentemente do processo de fabricação, desde à metalurgia do pó à infiltração, 
a barreira difusional  é a única forma de evitar a formação de carbetos muito duros na 
interface, que por um lado melhora as propriedades mecânicas do material e por outro torna o 
processo de fabricação dispendioso (Griffith et al 1998; Martin et al 1992; Ureña et al 2005). 
 
 
3.4.3 Processos de Fabricação de MMC com Matriz no Estado Sólido. 
 
 

Segundo (Chawla et al, 1987), existem vários processos de obtenção de CMM com 
matriz no estado sólido. Um deles é através da metalurgia do pó que devido a facilidade de 
moldagem apresenta um grande número de aplicações industriais. Este é o mais antigo 
processo de obtenção de CMM, até mesmo que a fundição. A (figura 3.3), mostra um 
esquema representativo do processo de fabricação mecânica de compósito utilizando a técnica 
da metalurgia do pó.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
Figura 3.3 Esquema representativo de processo de fabricação via Metalurgia do pó 
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Inicialmente as materiais primas (os pós) são misturadas; em seguida se realiza a compactação 
para se obter a forma do produto; o produto  já formado, vai para o sinterizador, onde se 
processa a densidade do produto, ou seja, se elimina os espaços vazios existente entre as 
partículas, resultando em um produto mais rígido e completa ou parcialmente denso.                

Outro é um processo também, bastante utilizado industrialmente é baseado na 
ligação por difusão (difusion bonding), figura 3.4 . Folhas metálicas (Al,Ti,Cu entre outros) 
reforçadas contínuas ou intermitentemente com fibras cerâmicas são superposta e 
compactadas a quente em altas pressões, sob vácuo secundário (Ward Close et al, 1987).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 Figura 3.4 Esquema representativo do processo Folha- Fibra-Folha 
 

Outros processos são derivados da metalurgia do pó e, semelhante ao anterior, são 
também produzidos através da  ligação por difusão. Em um destes processos, uma trama 
(tecido) de fibras é impregnada pelo pó para fechamento dos poros(Powder-cloth), figura 3.5. 
Em seguida, várias tramas são superpostas para consolidação nas mesmas condições 
anteriores, compactadas a quente sob alto vácuo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 3.5 Esquema representativo do processo Trama-pó 
 
 

A vantagem deste processo é a possibilidade de se moldar uma peça a partir de 
elementos desenhados e cortados nestas tramas  (Mirade et al,2005). 
Semelhantemente ao processo trama-pó (powder cloth) foi desenvolvido recentemente  
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( Sanguinetti et al, 2005) o processo no revestimento contínuo ligante – pó metálico, no qual 
um filamento contínuo SiC/C é molhado por uma solução polimérica, e em seguida é 
impregnado por um pó-metálico. Depois de seco, os filamentos impregnados são arranjados 
num molde onde, antes da compactação final, o ligante polimérico é eliminado em baixa 
temperaturas. Um diagrama simplificado do processo é mostrado na figura 3.6. 
 
 
 
 
 
      
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.6 Diagrama esquemático do processo Revestimento contínuo pó- metálico  
ligante-polimérico - (Sanguinetti et al 2005). 
  
Este processo é de grande vantagem para a fabricação de componentes na qual são exigidos 
grandes esforços (anisotropia) no sentido das fibras (reforço). 
 
 
3.4.4 Processos de Fabricação com a Matriz no Estado semi-sólido ou  Reofundição 
 

Desenvolvido pelo MIT (Massachussets Institute of Technology) em 1971, o 
processo de reofundição – rheocasting – é uma técnica onde uma liga eutética  em 
resfriamento é agitada durante o intervalo de solidificação (Falak et al, 2005) e vazada no 
estado semi-sólido. Estado semi-sólido é aquele onde a liga metálica apresenta duas fases em 
equilíbrio, líquida e sólida. A menor temperatura no estado semi-sólido, comparada a 
temperatura dos fundidos, previne reações químicas indesejáveis na interface entre a matriz e 
o reforço que resultam na maioria dos casos em produtos não-conformes (Griffith et al, 1998; 
Martin et al, 1992; Ureña et al, 2005). A (figura 3.7), está apresentado o diagrama 
simplificado do processo de rheocasting.  
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A figura 3.7 Diagrama simplificado do processo de  Rheocasting  
 

Outra tecnologia de produção de componentes com metal no estado semi-sólido, 
além da reofundição, é a thixocasting (sem nome conhecido no português). Neste processo, 
usa-se uma liga que foi preparada especialmente para criar a microestrutura não dendríticas 
desejada (normalmente com um produtor preliminar). O material é cortado ao comprimento e 
reaquecido em duas fases, na faixa de temperatura sólido/líquido antes de ir para moldagem. 
O thixocasting teve uma aceitação comercial limitada por causa de alguns inconvenientes, 
entre os principais: matéria-prima cara, impossibilidade de reciclagem do material na parte 
final do processo e dificuldade de aumentar o diâmetro do tarugo para moldes maiores. A 
figura 3.8 apresenta um diagrama simplificado do processo de thixocasting. 

O processo de reofundição (rheocasting) oferece várias vantagens sobre o processo 
thixocasting, podendo citar as seguintes: 

�	 Redução da complexidade do processo – Não requer sistema multi-estação de 
aquecimento e  nem de um sistema de transferência robótica, como exigido no Thixocasting 
�	 Flexibilidade aumentada do tamanho da carga – Não existe restrições ao tamanho da 
carga relacionada entre o comprimento e o diâmetro do tarugo. 
�	 Ligas modificadas podem ser feitas dentro da própria unidade. 
�	 Frações sólidas podem ser unidas para aplicação – Tarugos têm uma faixa de trabalho 
de frações sólidas estreita. 
�	 Irrestrito suprimento de metal – Os lingotes para moldagem estão realmente 
disponíveis em diversas fontes e com custo menor do que os tarugos especialmente 
preparados para o processo thixocasting. 
�	 Reciclagem da sucata da casa – Sucata pode ser rederretida e usada de novo, visto que 
dentro no thixocasting, o metal deve ser retornado para o fornecedor para ser reciclado em 
novos tarugos. 
�	 Baixo custo quando comparado com outros processos em estado semi-sólido. 
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A figura 3.8  Diagrama simplificado dos processo de  Thixocasting 
 
 

A descoberta realizada pelo do MIT mostrou que a microestrutura não dendritícas 
com propriedades reológicas únicas, (ou seja as ligas entrando em solidificação) fosse 
continuamente movimentada, poderia ser usada para fazer ligas de alumínio, cobre ou níquel, 
com melhoramentos das propriedades mecânicas. Este processo também pode ser usado com 
muitas vantagens para a obtenção de materiais compósitos. As propriedades do reofundido foi 
na verdade um propulsor para o aumento de pesquisa de materiais compósitos de matriz 
metálica reforçado com partículas cerâmicas, em todo mundo. Mesmo assim, o processo de 
obtenção de materiais por reofundição ainda constitui-se domínio de poucas industriais, 
ficando restrito a escala laboratorial conforme pode ser percebido na literatura especializada 

As propriedades reológicas da liga dependem fundamentalmente da velocidade de 
agitação e da fração de sólido (%sol.) no momento do vazamento da mesma. No intervalo de 
solidificação (Ti - Tf), a composição de sólido na liga reofundida pode ser determinada em 
função da temperatura de vazamento. A figura 3.9, apresenta um diagrama de uma liga 
eutética de alumínio Al-5,0Si-1,0Cu, desenvolvida por (Gonçalves,2005) onde foi 
determinado o intervalo de solidificação da citada liga.    
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Figura 3.9  Diagrama esquemático de um sistema eutético-(Gonçalves et al 2005) 

 
 
 Inúmeras são as aplicações de produtos oriundos do processo de  reofundição e cada 
dia mais trabalhos são feitos e publicados usando esta técnica (Falak et al 2005; Liuzhang et 
al 2003; T. Haga et al 2002). A reofundição apresenta-se como uma opção para elaboração de 
materiais compósitos  a baixo custo devido a facilidade de incorporação de reforços cerâmicos 
no estado semisólido  (Gautham et al 2005; Brabazon et al 2003). Em princípio, qualquer liga 
eutética pode ser elaborada por este processo, mas as ligas de alumínio reforçadas com 
partículas cerâmicas são as mais promissoras pelo fato de poderem ser elaboradas sem o 
controle da atmosfera. 
 Falak et al (2005) conseguiu bons resultados produzindo um compósito de matriz 
metálica Al-7,0Si(wt%) por reofundição numa atmosfera a vácuo com quatro diferentes 
velocidades de incitação (500,1000,1500 e 2000 rpm) com frações sólidas de 11%, 24% e 
38%. Os estudos demonstraram que a micro estrutura de uma liga eutética é dependente da 
velocidade de agitação e da fração de sólido. O diâmetro de pseudo-clusters ou rosetas 
dendríticas são sempre maiores nas ligas vazadas com as  maiores frações de sólidos. O 
estudo revela ainda, que o tamanho das rosetas dendríticas decresce com o aumento na 
velocidade de agitação em qualquer fração sólida, pondo portanto, a velocidade como uma 
variável predominante no tamanho dos “pseudo-cluster”, e também mostram que a taxa de 
nucleação decresce em alta velocidades. A figura 3.10 apresenta o comportamento a 
influência do efeito, da velocidade e da fração de sólido no diâmetro da roseta dendrítica, 
formada numa liga eutética Al-7,0Si.     
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Figura 3.10 Influência da velocidade de agitação e da fração de sólido na formação de 
rosetas dendríticas em uma liga Al-7,0Si - ( Falak, 2005) 

 
 
3.5 Compósito de Matriz de Alumínio 
 
Segundo (Kevorkijan et al, 1999), os materiais compósitos de matriz Alumínio trouxeram 
grandes vantagens para diversos segmentos industriais, principalmente para   a indústria 
automobilística, onde pode-se destacar: 
 
�� Redução em peso, especialmente em partes de motores; 
�� Aumento na resitência ao desgaste ou características auto lubrificantes; 
�� Aumento da resistência mecânica e da tenacidade, permitindo maior durabilidade dos  
            componentes e possibilidade de condições, mais severas; 
�� Redução do coeficiente de expansão térmica. 
 

Características como baixa densidade, alta ductilidade e, portanto, alta 
conformabilidade, elevada relação resistência / densidade e passividade com relação à 
corrosão, fazem com que os alumínios e suas ligas apresentem um sempre crescente 
desenvolvimento, e elevada utilização industrial. Essas ligas são bastante utilizadas como 
matriz nos CMM, associando suas propriedades físicas e mecânicas às propriedades de 
materiais cerâmicos. Estes aspectos têm colocado os materiais compósitos de matriz de 
alumínio na vanguarda da pesquisa em materiais compósitos, onde a principal dificuldade de 
popularizar a produção deste material é a incompatibilidade na  interface entre o reforço e a 
matriz. Diante da possibilidade de adequação da interface, os compósitos de matriz metálica à 
base de alumínio, reforçados com materiais cerâmicos tornaram-se bastante atrativos para as 
indústrias automotiva e aeronáutica, pelo alto desempenho, quando utilizados como elemento 
estrutural. Existe ainda a considerar a possibilidade de se utilizar estes materiais, quando 
reforçado com alumina (Al2O3), para próteses em animais, substituindo o aço inoxidável. Os 
reforços cerâmicos tradicionalmente usados em ligas de alumínio são: carbeto de silício (SiC) 
ou a alumina (Al2O3), podendo também ser utilizados outros óxidos metálicos. Existe ainda a 
os reforços particulados, produzidos por transformações de fase in situ, através de reações do 
tipo sólido-sólido (Jiang 1996; Majumbar et al, 1998) ou gás-sólido (Kim 2001; Kim et al 
2002). Para elaboração dos compósitos a base de alumínio, vários são os processos para 
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incorporação do reforço à matriz seja este revestido ou não-revestido de uma barreira de 
difusão (Chawla 1993; Foltz 1992; Clyne et al 1993) 

Os benefícios em redução de peso e aumento de desempenho quando se utiliza 
compósitos de matriz de alumínio como substituição às ligas ferrosas, têm expandido seu uso 
em engenharia, principalmente em aplicações onde requer baixo peso e alta resistência 
mecânica (Ward-Close et al, 1997; Hull et al, 1998) .   

Historicamente, os compósitos de matriz metálicas, reforçados com partículas 
cerâmicas, têm sido elaborados por processos que têm como base a metalurgia do pó, onde 
matriz e reforço são misturados previamente, antes da compactação. Estes processos, além de 
caros, podem apresentar, como inconveniente, a baixa dispersão do reforço quando 
constituído por partículas de tamanho inferior a 500 nm (Clyne 1997; Liuzhang et al 2002). 

 Alternativamente, surgem os processos onde o reforço é produzido por reações 
químicas do tipo sólido-sólido [Warwick, 1991; Zhao, 1996; Froes, 1993; Jiang et al, (1996) 
ou gás-sólido (Bobet 2002; Kim  2001; Kim et al 2002). Os processos com reações do tipo 
sólido-sólido são ainda muito caros, por depender de preparação dos constituintes por 
metalurgia do pó, incluindo-se a compactação a frio, a quente (HIP) e sinterização. Nos 
processos com reação gás-sólido, o reforço é produzido pela reação de um gás com a matriz 
compactada, antes da sinterização. 

Os compósitos com matriz de alumínio reforçados com carbeto de silício (SiC ) 
mostram-se muito promissores para as indústrias aeronáutica, automotiva, pelas 
possibilidades que oferecem de ser trabalhados a quente (conformadas) e até usinados, desde 
que sejam controlados o tamanho e a morfologia (quantidade e dispersão) do reforço 
(Liuzhang et al 2002). 

O fato de vários autores optarem por reforço, com carbeto de silício ou óxido de 
alumínio, devem-se as suas características de elevados módulo de elasticidade e dureza, e 
também por serem materiais comerciais já bastante utilizados pela indústria. 
 
3.6 Barreira  Difusional  
 

Vários são os processos que utilizam o reforço previamente revestido de uma 
barreira difusional para reduzir as reações químicas na interface. Desde a metalurgia do pó até 
a infiltração no estado líquido a barreira difusional (Griffith et al 1998; Martin et al 1992; 
Ureña et al 2005) é a única forma de evitar-se a formação de carbetos muito duros na 
interface. Em qualquer que seja o processo, o revestimento do reforço pode ser feito por meio 
físico (PVD), meio químico (CVD) e sol-gel (SG) ou ainda através da oxidação da superfície 
do reforço, desde que exista compatibilidade do óxido formado com a matriz. 

No meio físico PVD – (Physical Vapor Deposition), o revestimento do reforço é feito 
a partir da evaporação de um metal ou liga sobre um substrato, que no caso é o próprio 
reforço; e isto, feito numa câmara de vácuo com um gás inerte em baixa concentração. A 
evaporação ocorre em baixas pressões quando a diferença de potencial gerada entre o reforço 
(substrato) e metal (evaporador) é capaz de ionizar o gás que por sua vez faz evaporar o metal 
a ser depositado. No meio químico CVD – (Chemical Vapor Deposition), uma mistura de 
gases precursores do metal ou liga a ser depositado são conduzidos, à pressão atmosférica, por 
um gás, no caso o hidrogênio, até um reator em altas temperaturas. Neste reator os gases 
reagem produzindo o metal ou liga a ser depositado sobre o substrato. Em ambos os meios 
PVD ou CVD, o metal depositado tanto pode atuar como barreira de difusão ou como camada 
para difundir os constituintes de um ou dos dois lados da interface (Jiang et al 1996; Bobet et 
al 2002).  

Muitos experimentos foram realizados para escolher-se o desenho de uma interface 
ideal que possa adequar a ductilidade da matriz com a rigidez do reforço, além de evitar as 
interações físico-químicas entre ambos. Embora ainda exista muita coisa a ser otimizada, os 
resultados já obtidos com o uso dos meios físico - PVD  e químico - CVD para revestimento 
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do reforço mostraram-se promissores e estes já são empregados em alguns compósitos com 
matriz à base de titânio, utilizados em componentes como anéis e discos compressores de alta 
pressão, empregados em  turbinas de aeronaves (Arvieu 1998; Wang et al 1999). Em algumas 
ligas de titânio, onde são requeridos altos valores de rigidez e resistência do reforço, a vida 
útil do compósito de reforço revestido é muito curta, a menos que ele seja utilizado em baixas 
temperaturas, como é o caso de alguns componentes estruturais de aeronaves, mísseis e navios 
(Jiang et al, 1996). 
 
 
3.7 Propriedades Mecânicas dos Materiais Compósitos 
 

A resistência mecânica do material compósito, será fortemente dependente da ligação 
entre o reforço e a matriz, independente da natureza do reforço. No caso do compósito de 
matriz metálica reforçado com partícula cerâmica, elaborado por  processo que tem como 
base a metalurgia do pó, e que não tiveram as partículas de reforço protegidas por algum tipo 
de barreira difusional com certeza, ou muito provavelmente, este material compósito poderá 
até ter suas propriedades mecânicas diminuídas em relação a matriz.  

Na equação 3.3, que formula a densidade total do compósito, onde (�r,	�m)  são as 
densidades do reforço e da matriz, respectivamente e VR e VM são as frações volumétricas. 
Como pode ser visto, esta equação, aplicada em diversos estudos realizados por autores 
(Khasaba, 2003, Ternopol’s, et al 2000, Pierron et al,1994), para medir a densidade do 
material, que não define o valor exato desta densidade, uma vez que não relaciona o arranjo 
das partículas de reforço na matriz, como também não é levado em conta a morfologia e 
tamanho da partícula de reforço. Quanto menores as partículas melhor a interação entre elas  e 
matriz, dependendo do processo aplicado (Fukui et al 1997).   Na equação 3.4 , o grande 
problema está relacionado com o valor da real fração do reforço que incorporou a matriz. No 
caso do reforço com fibra contínua, a equação 3.4  tem uma resposta com valores mais 
próximos da realidade, quanto ao módulo de elasticidade, uma vez que quase não há perda de 
reforço no compósito. No caso de reforço particulado, o pesquisador (Wakashima et al, 1990), 
sugere um complemento na fórmula como perda de uma fração que não se incorporou ou não 
foi molhado pela matriz, para definição com uma maior precisão do módulo de elasticidade 
do material compósito, especialmente em se tratando de reforço particulado. 

A resistência mecânica do compósito reforçado com fibra também será fortemente 
dependente da ligação entre a matriz e a fibra sendo esta uma propriedade difícil de prever 
teoricamente. No entanto, pode-se estimar algumas propriedades pela regra da mistura, como : 
densidade e módulo de elasticidade do compósito, conforme mostrado nas equações (3.3 e 
3.4).  
 
Densidade do Material compósito: 
 

                    MMRRcomp VV ��� ��                                                                       (3.3) 
 

 
Módulos de elasticidade: 
 
 

                     MMRRL EVEVE ��                                                                         (3.4) 
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Equação de Wakashima 
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����                    (3.5) 

 
Onde:  
     
VR e VM   são as frações de volume do reforço e da matriz, respectivamente e a segunda parte 
da equação destina-se ao desvio do reforço que não se incorporou ou reagiu com a 
matriz(perda).  
 

Outro aspecto a considerar na resistência do material compósito reforçado com fibra, 
é a relação entre o comprimento da fibra e seu diâmetro (L/d) e da relação entre a orientação 
da fibra em relação ao esforço que o material sofre. Portanto, estes são parâmetros 
importantes para construção de um material compósito que requer pouco peso e alta 
resistência mecânica. As propriedades mecânicas nos materiais compósitos reforçados por 
partículas ou fibras descontínuas devem ser determinadas pela regra da mistura. 
Considerando-se a morfologia e o direcionamento (se houver) do reforço, qualquer que seja a 
propriedade considerada, uma expressão semelhante à equação 3.6 pode ser estabelecida. 
 

MMRRC VPVKPP ��                                                               (3.6 )     
 

Na equação 3.6, PR e PM são as propriedades mecânicas do reforço e da matriz, 
respectivamente e VR e VM são as frações volumétricas. O valor de K mede a eficiência do 
reforço na matriz e depende da morfologia e direcionamento das partículas do reforço. A 
tabela 3.2 mostra alguns valores para as principais propriedades mecânicas de um material 
compósito com matriz em policarbonato, reforçado com fibras de vidro orientadas e não 
orientadas (Calister, 1999). 
 

Tabela (3.2) Valores de K em função da direção das fibras ( Calister, 1999). 

 

Orientação das fibras Direção da tensão Valores de K 
Única Paralela às fibras 1 
Única Perpendicular às fibras 0 

Aleatórias qualquer ¼ - � 
 

 

Os valores de K demonstrado na equação 3.2, estão compreendidos ente 0,1 e 0,6 
quando os reforços são partículas dispersamente distribuídas na matriz como a figura (3.2-c). 
Os valores de K ficam próximos a 1,0 quando o compósito é reforçado com fibras paralelas 
como mostrado na figura (3.2-a) à direção da propriedade medida,valores mostrado na tabela 
acima. 
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Tabela 3.3 Propriedades mecânicas de um material compósito (Calister, 1999). 

 
 
As fibras se constituem o reforço de materiais compósitos de matriz metálicas que 

apresentam os mais elevados aumentos na resistência mecânica. No entanto, a adição de 
partículas como reforço pode acarretar também aumentos nas propriedades mecânicas da 
matriz, dependendo da geometria, dimensões e quantidades, distribuição e molhabilidade das 
partículas de reforços utilizada no compósito. São vários os mecanismos que explicam o 
aumento nas propriedades mecânicas em compósitos reforçados com partículas (Jain,M.K. 
1993): 
�� Obstrução do movimento de discordância pelas partículas de reforço; 
�� Aumento da densidade de discordâncias durante o resfriamento do material devido à 
diferença de expansão térmica entre a matriz e o reforço; 
��  Transferência de carga da matriz para as partículas de reforço . 

Vários são os trabalhos apresentados na área de materiais compósitos com matriz de 
alumínio processado por metalurgia do pó, abordando propriedades mecânicas. No entanto, 
foi difícil encontrar na literatura  trabalhos abordando o tema, e onde o material compósito 
tenha sido produzido por reofundição. Na verdade, foi encontrado apenas um, onde 
(Yasuyoshi, at al 1997) trabalharam com alumínio e  Al3Ni como reforço, produzindo o 
material compósito Al- Al3Ni, por  um método que mais se assemelha ao processo de 
reofundição. Numa câmara de vácuo, o material é fundido em um forno de indução e injetado 
em um cadinho de cobre  em movimentos rotativo com duas velocidades distintas e resfriado 
por água. Variando a fração incorporada de reforço no compósito, estes autores observaram 
que os carregamentos de ruptura e as forças de resistência a flexão decrescem em ambas 
rotações, a medida que aumenta a fração do reforço.  

Um trabalho que apresenta resultados bastante interessantes, foi o produzido por 
(Khor at al, 1997), utilizando a síntese mecânica (mecano-síntese) uma técnica derivada da 
metalurgia do pó. Trabalhando com um compósito com matriz da liga alumínio-
lítio(AA8090) reforçada com SiC com tamanho médio de partículas de 0,8 µm.Variando a 
quantidade de energia do misturador, foi observado  que, no caso de pós obtido na moagem 
convencional, os autores observaram aglomeração de reforços nos contornos dos grãos no 
material sinterizado . No caso quando se utilizou a moagem de alta energia (mecano-sintese) 
como processo de mistura houve uma homogeneidade na distribuição do reforço no grão. Esta 
diferença de distribuição do reforço no grão apresentaram melhores propriedades mecânicas. 
 
3.7.1 Comportamento da Fratura no Material Compósito 
 

Embora os compósitos particulados possuam alta resistência à compressão, 
apresentam friabilidade devido à sua baixa resistência à tração, haja vista que esta resistência 
está relacionada com a molhabilidade do reforço com a matriz. Dessa forma, o compósito 
particulado possue menor capacidade de absorver impactos e são mais susceptíveis a falhas, 
principalmente, antes de tratamentos mecânicos e ou termomecânicos que melhorem esta 
relação  (Paulillo, et al., 1997 e Garone Netto, Burger , 1998). A medida de absorção da 
energia de deformação de um material compósito é fator crítico de intensidade do esforço 
(“tenacidade à fratura”), também conhecido como fator k. A tenacidade à fratura de um 

Fração volumétrica do reforço (% vol.)  
Propriedades 

Material 
sem reforço 20 30 40 

Resistência a tração(MPa) 59-62 110 131 159 
Alongamento (%) 90-115 4-6 3-5 3-5 
Módulo de 
elasticidade(GPa) 

2,24-2,34 5,93 8,62 11,6 
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material está relacionada ao nível de tensão elástica, a qual pode ser alcançada em torno da 
extremidade da fissura, antes do processo de fratura ser iniciado. Ou seja, é a capacidade 
elástica de resistir a tensões antes de gerar a fratura.   Propriedades diversas como resistência 
mecânica, resistência ao choque térmico e susceptibilidade ao desgaste erosivo são todas 
fundamentalmente controladas por este parâmetro (Morena, et al., 1986). A tenacidade 
determina todos os aspectos do comportamento mecânico de materiais friáveis, ou seja a 
resposta do material, diante de sua resistência a flexão, ou fratura de comportamento dúctil ou  
frágil.  Assim, o conhecimento da tenacidade dos materiais compósitos de matriz metálica e 
também cerâmicas  é um ponto fundamental para a melhoria dos materiais compósitos e uma 
forma de estender sua aplicabilidade. Estes conhecimentos possibilitaram o avanço e a 
possibilidade  de aplicação  dos compósitos utilizados em próteses na área da saúde bucal, em 
prótese de animal em substituição ao aço inoxidável. Segundo o relato de trabalhos, 
semelhantes (Morena et al, 1986), o comportamento da fratura é orientado pelo 
comportamento da fratura frágil do reforço e não pela fratura dúctil da matriz metálica. 

De um modo geral a fratura frágil do reforço não caracteriza o comportamento da 
fratura do material compósito. 

Muitas técnicas têm sido propostas com o objetivo de avaliar a tenacidade de 
materiais friáveis, no entanto pouco se tem na literatura em relação ao estudo de flexão a três 
pontos de materiais compósitos, para avaliação da tenacidade à fratura desses materiais. 
Alguns desses métodos de ensaios, são indicados para materiais cerâmicos com certa gama de 
estudos. Os principais métodos incluem a dupla torção, viga dupla de cantilever (“double 
cantilever beam”), e a técnica da indentação. A técnica da indentação já está bem estabelecida 
para avaliar a tenacidade de diversos materiais com parâmetros de estudo de dureza e 
tenacidade a fratura, mais aplicados nos materiais cerâmicos, de uma forma geral (Morena et 
al, 1986;Rosenstiel et al, 1988). A figura 3.11 mostra esquematicamente uma indentação em 
um compósito cerâmico, onde se evidencia a fissura provocada pela ação do microdurômetro. 
Este método é considerado satisfatório no estudo dos materiais cerâmicos, uma vez que a 
dimensão dos espécimes é relativamente pequena e os parâmetros de desenvolvimento das 
fraturas são determinados por fissuras de tamanho similar às cerâmicas, geralmente obtidas 
por sinterização. Na avaliação de Seghi et al, (1995), a tenacidade deste compósito é avaliada 
medindo-se a maior extensão da fissura, sendo obtida a partir do centro da indentação foi 
realizada por um microdurômetro com uma força de 50 gf por 10 segundos, obtendo-se um 
valor de dureza e de formação de fissuras. Assim é calculadas a tenacidade, com a equação 
normalmente aplicada neste tipo de ensaio (equação 3.6). Para caracterização da fratura frágil 
do compósito cerâmico, este tipo de ensaio se adequa perfeitamente haja vista que matriz e 
reforço normalmente apresentam mesmo comportamento do tipo de fratura frágil em 
materiais cerâmicos. Assim, a tenacidade à fratura de um compósito cerâmico em condição de 
deformação plana, é fornecido pela (equação 3.7).  
 
KIC = 0,016 (E/H)1/2 x P/C 3/2                                                                              (3.7 ) 
 
Onde : 
 
KIC = tenacidade do material compósito cerâmico 
E = módulo de elasticidade (GPa)  
P = força aplicada (MN) 
H = dureza Vickers (Hv) 
C = maior extensão lateral da fissura (mm) 
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Figura 3.11 Esquema da indentação formada por um microdurômetro  evidenciando a 
formação de fissuras num material compósito de matriz cerâmica.(Morena et al, 1986) 

 
Um outro ensaio, que poderíamos utilizar para avaliarmos o comportamento da 

fratura, seria o ensaio charpy. No entanto, pela natureza e morfologia do nosso corpo de 
prova, este ensaio não se mostrou adequado, até porque, pela dificuldade de usinagem, onde 
não tínhamos ferramentas adequadas para processar o entalhe no corpo de prova sem arrancar 
a partícula de reforço. Um outro aspecto que deveria ser avaliado é a necessidade de 
acompanhar a deformação do material durante a atuação da força aplicada. Como o compósito 
normalmente é frágil na presença de impacto este ensaio não seria adequado ao nosso estudo. 

Não é comum na literatura trabalhos utilizando a flexão a três pontos para medir 
resistência de materiais compósitos produzidos por reofundição. Dentre os poucos existentes 
o trabalho de Fukui et al,(1997) é um dos mais relevantes, onde o pesquisador trabalhando 
com um compósito de Al-AL3Ni, obteve o material, processando-o em duas diferentes 
velocidades de agitação.     

Segundo os estudos de Fukui, à resistência à flexão tem um gradiente de tensão na 
secção transversal e no contorno de distribuição da partícula de reforço, contribuindo com, o 
módulo de elasticidade do compósito. De acordo com este estudo  a deformação e o esforço 
mínimo dos 3 pontos fletidos é dado pelas equações (3.8 e 3.9) 

 
 
 

� = e/r                                                                                                       (3.8) 
 

 
 

             �  = E.e/r                                                                                                     (3.9)  
 
 
 
� = Deformação 
E = Módulo de elasticidade do material (GPa) 
r =  raio de curvatura de linha neutra (mm) 
e = distância da linha neutra medido no eixo zz (mm) 

A resistência à flexão  do material compósito, é controlada pelo esforço da fratura 
frágil do reforço, o qual exibe a grandeza do efeito. Baseado na regra da mistura,(Wakashima 
et al, 1997), sugerem um complemento para a fração disperdiçada do refoço durante o 
processo, a equação(3.10) ficou conhecida como a regra de Wakashima: 
 

                                        
 

C
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 � NiAlVAlV RffRup 31 ��� ���                                                                        (3.10) 

   
A contribuição de (Wakashima et al,1997), do instituto de tecnologia de Tokyo foi 

bem aceita pela comunidade científica internacional. Os modelos matemáticos no estudo da 
resistência dos materiais compósitos (equação 3.10) mostram que as componentes de força da 
matriz em relação ao volume (�m) são do particulado em relação ao volume incorporado (�p), 
segundo aplicações dos componentes, baseados na micromecânica do particulado. Yoshiro. Y. 
et al, (1997), observaram que as rupturas do material compósito Al-Al3Ni são iniciadas pelo 
particulado e evoluído pela fratura dúctil. O processo de ruptura é dominado pela fratura frágil 
da fase do AL3Ni. E mais, a resistência máxima a flexão do composto Al-Al3Ni, estimada 
aproximadamente de 160 MPa e o valor da carga de ruptura decresce com o aumento da 
fração do volume do Al3Ni (reforço). 

Um outro aspecto importante, na tenacidade a fratura é quanto ao tamanho da 
partícula de reforço S.Kuram et al (2002) relatam em de seus estudos, que a adição de SiC 
inibe o crescimento e a razão de aspecto dos grãos de �-SiAlON, gerando perdas na 
capacidade tenacificante desses grãos, quer pela redução da ativação de mecanismos de ponte 
de trinca, quer pela redução do nível de deflexões da trinca durante a sua propagação. Os 
aspectos microestruturais são importantes para o sucesso dos compósitos em aplicações 
estruturais, pois interferem diretamente na tenacidade à fratura dos reforços cerâmicos: a boa 
tenacidade à fratura apresentada nas cerâmicas à base de Si3N4 é o resultado de sua 
morfologia, que consiste majoritariamente de partículas alongadas com alta razão de aspecto 
(relação entre o comprimento e a largura (ou “diâmetro”), dificultando assim, a propagação 
das trincas pelos mecanismos de ponteamento e/ou deflexão de trincas (Riley et al, 2000). De 
acordo com esses estudos, a tenacidade à fratura aumenta com o aumento da razão de aspecto 
e o volume desses grãos na matriz. Segundo, o relato do trabalho de Riley et al (2000), traz o 
relato de num material compósito produzido por decomposição in-situ de Al-SiAlON-SiC , 
verificou-se que com o aumento do reforço, diminuía o tamanho médio do grão e também 
diminuía  a razão de aspecto conseqüentemente , melhorava as propriedades mecânicas do 
compósito mais precisamente na tenacidade a fratura. A figura 3.12 mostra a influência da 
fração do reforço, com o tamanho do grão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Figura 3.12 - Influência do teor de SiC no tamanho médio dos grãos e na razão de aspecto dos 
grãos de  (Al  -Si Si3N4.)( Riley et al, 2000) 
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3.8 Trabalhabilidade dos Materiais Compósitos 
 
 

A trabalhabilidade (formabilidade e usinabilidade) dos materiais compósitos é 
normalmente limitada pela alta rigidez e resistência ao desgaste (Mondal et al 2005; S. 
Zhiqiang et al 2005) que estes materiais apresentam. A dificuldade de se trabalhar estes 
materiais multifuncionais fica ainda mais comprometida quando são utilizados reforços 
cerâmicos de alta dureza, em altas concentrações. Poucos estudos sobre a conformabilidade 
(M. Guy et al 2000- a, b; Badini et al 2005) e sobre a usinagem (Davim et al 2000; Q, 
Yanming et al 2000) têm sido consagrados aos compósitos com matriz à base alumínio. A 
pequena quantidade de estudos, sobretudo sobre a usinabilidade, tem sido um dos fatores mais 
importantes para não disseminação dos materiais compósitos em maior escala na indústria (Q. 
Yanming et al 2000). Nas indústrias automobilística e aeronáutica, muitos dos componentes 
produzidos com materiais compósitos são conformados depois de elaborados por alguns dos 
processos de fundição ou metalurgia do pó (Davim et al, 2000). Normalmente, após a etapa 
de conformação, os componentes produzidos necessitam de usinagem para ajuste 
dimensionais (tolerâncias internas ou externas) ou simplesmente para melhoria de acabamento 
superficial.  

A conformação plástica é uma das mais importantes tecnologias relacionadas à 
transformação dos materiais. As novas tecnologias dos materiais centram-se no 
desenvolvimento e no uso difundido destes processamentos termo-mecânicos, particularmente 
para as ligas de alto desempenho.  

Trabalhabilidade refere-se à facilidade relativa com que um metal pode ser 
conformado por deformação plástica. O termo trabalhabilidade é usado freqüentemente com o 
termo formabilidade que é preferido quando se trabalha o metal na forma de folha. Entretanto, 
trabalhabilidade também é usada referindo-se a dar forma nos materiais por processos de 
deformação do volume como forjamento, extrusão e laminação.  

Vários são os ensaios que podem medir a trabalhabilidade dos materiais. Dentre 
outros os mais simples é o ensaio de tração, a partir do qual pode-se obter duas das mais 
relevantes propriedades que caracterizam a trabalhabilidade: o alongamento e o limite de 
escoamento. A primeira é mais representativa e a parir dela pode-se obter a capacidade do 
material alongar-se, reduzindo suas seções (estricção). O limite de escoamento é uma 
propriedade que dá indicação dos esforços necessários ao processo de conformação. 
Similarmente, a avaliação da trabalhabilidade envolve a medida da resistência à deformação 
(força) e a determinação da extensão da deformação plástica possível antes da fratura 
(ductilidade).  

Conseqüentemente, uma descrição completa da trabalhabilidade de um material é 
especificada por sua dependência com a tensão de escoamento, a taxa de deformação, pré-
aquecimento e temperatura de moldagem em matriz,  seu comportamento na falha e as 
transformações metalúrgicas que caracterizam o sistema da liga a que pertence. Entretanto, a 
ênfase principal da trabalhabilidade está na medida e na predição do limite da deformação 
antes da fratura.  

Estudo de formabilidade (trabalhabilidade) a quente revelaram que o comportamento 
da deformação de compósitos descontinuamente reforçados com matriz do magnésio são os 
mais sensíveis a variáveis como a taxa de deformação e de aquecimento do que as ligas não 
reforçadas. Isto é devido à presença de partículas duras na matriz macia, que causa restrição 
do fluxo plástico em torno da partícula. Além disso, ocorre o deslizamento cruzado nas 
proximidades dos contornos do grão em altas temperaturas acima de 470°C e em baixas taxas 
de deformação, inferior a 0.001 s-1. A restrição pode conduzir à formação de trincas em forma 
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de cunha nos contornos de partículas que são locais da iniciação para os danos e afetar as 
propriedades mecânicas do componente.  

Frank et al (2003) realizou um estudo de conformabilidade com material compósito, 
obtido por sinterização com uma liga de alumínio 7075 reforçada com 13% de partículas de 
carbeto de silício. A trabalhabilidade do material foi analisada, comprimindo-se uma amostra 
de 10mm de diâmetro por 10mm de comprimento. As amostras foram colocadas entre dois 
pratos de grafita. Foram usados dois termopares para monitorar as temperaturas na 
extremidade da amostras e no fundo do prato de grafita (figura 3.13). O aquecimento do 
material era feito por resistências laterais do forno e a temperatura era controlada por  um 
controlador do tipo  PID para controle da temperatura de forno. Os testes de deformação 
foram realizados a 400º C com várias velocidades de deformação de 100, 10 e 1 mm/min. As 
taxas de deformação iniciais correspondentes eram  de 1.67×10-1, 1.67×10-2 e 1.67×10-3 s-1, 
respectivamente.   

Em um grupo de amostras foi borrifada uma camada de nitrito de boro no topo da 
amostra reduzindo o atrito do disco de grafita com a amostra, e avaliado o efeito do atrito A 
(figura 3.13), mostra um diagrama esquemático do aparato usado no trabalho. O autor faz 
relatos resultantes do ensaio muito interessantes, onde observou o comportamento das 
amostras. Quando variou a temperatura e a taxa de deformação durante o ensaio, observou o 
comportamento do limite de resistência a fratura, comportamento macrográfico e 
micrográfico do material nos dois grupos de amostras; o grupo que recebeu a lubrificação do 
nitreto de boro e o grupo que não recebeu o referido lubrificante. Os estudos realizados por 
(Frank et al, 2003), nos mostraram que, a maioria das partículas de carbeto de silício 
localizan-se preferencialmente no contorno de grão, sugerindo que o aquecimento no material 
compósito não era bastante alto para permitir que a partícula migrasse para dentro do grão. 

Outro aspecto importante é quanto a ação do lubrificante de NB (Nitreto de Boro), 
até 20% de deformação o material não apresentava nenhuma trinca nas laterais do corpo. Os 
materiais compósitos oferecem uma certa dificuldade para deformação devido a natureza dura 
da partícula de reforço. Entretanto, com a aplicação do lubrificante a deformação torna-se 
homogênea, produzindo uma melhora significativa na trabalhabilidade do material, retardando 
a ocorrência de fratura ( Schey, 1987). Um outro dado interessante do estudo é quanto a taxa 
de deformação, que quanto menor, menores serão os efeitos na  microestrutura e na forma da 
fratura do material.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.13. Plano esquemático do teste de trabalhabilidade da liga Al-13%SiCp 
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Compressão de um corpo de prova de 10mm de diâmetro por 10 mm de comprimento 
aquecido a 400 ºC   (Y.H. Frank et al, 2003)  
  

Resultados semelhantes foram obtidos por pesquisadores na Universidade de 
Annamalai na Índia, onde foi investigada a deformação a quente de um material compósito 
nas temperaturas entre 300 e 500ºC, utilizando método de ensaio semelhante, com uma liga 
de magnésio reforçada com 4.5% de titânio. Ragnhunath et al, (2003) obtiveram resultados 
semelhante aos resultados de (Frank,2003). A liga Al-4,5Ti exibe uma recristalização 
dinâmica a 400 °C e deformada a uma taxa de 0.1 s-1. Esta é a temperatura ideal para a 
recristalização do material que está sendo deformado. Um outro dado interessante trazido pelo 
trabalho é quanto a análise da fratura. Apesar do comportamento frágil da partícula de 
reforço,a instabilidade do material só se manifesta quando a partícula de reforço é fraturada e, 
posteriormente, a fratura dúctil da matriz ocorre. 

Os materiais compósitos de matriz metálicos sujeitos a deformação mecânica como 
em outros materiais metálicos precisam de tratamento térmicos para se recristalizarem, uma 
vez que este processo provoca altas tensões internas no material deformado. A recristalização 
está associada do aniquilamento do arranjo de discordância, de modo a formar uma região 
livre de defeitos, em todo o grão. Devido a alta mobilidade das discordâncias, a fronteira 
recristalizada  é capaz de migrar rapidamente sobre a matriz encruada, deixando atrás de si 
uma região livre de deformação. 

Trabalhos recentes têm provado a validade de duas teorias, uma baseada no processo 
de migração de contornos de alto ângulo induzido por deformação e outra, baseada na 
coaleascência de subgrão vizinhos. No estudo de Falak et al (1997), foi mostrado que a 
coaleascência de contornos de alto ângulo induzindo por deformação não se aplica ao material 
compósito, visto que não houve diferença na microestrutura do material deformado. 

Este modelo foi originalmente proposto por Beck et al  (1950), a partir de 
observações em microscopia ótica e posteriormente estudado através de microscopia 
eletrônica de transmissão por diversos autores. Em material compósito o comportamento 
quanto á deformação e recristalização depende fundamentalmente de dois parâmetros o 
diâmetro médio das partículas e os espaçamento interpartículas. 

De acordo com Oscarsson et al (1993), sob um aspecto prático, os grãos muito finos 
proporcionam uma ótima combinação de resistência a formabilidade, quando no processo, o 
tempo de recristalização está adequado a estrutura do material. Na conformação mecânica do 
mateiral compósito isotrópico como em outros materiais, a deformação plástica ocorre 
principalmente por deslizamento de determinados planos cristalinos. A textura final depende 
principalmente da orientação inicial dos grãos antes da deformação, da mudança de forma 
imposta na conformação, da temperatura em que o material foi deformado a cada passo do 
processo e da temperatura e tempo de recristalização. 

O material compósito com baixa fração volumétrica de reforço, quando deformado, 
os grãos se alongam orientados na direção da deformação. Geralmente apresentam fratura de 
natureza frágil, e a cada aumento percentual de reforço incorporado no material, a deformação 
tende a ser cada vez mais não homogênea, reduzindo a trabalhabilidade destes materiais. 
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4. Metodologia  Experimental 
  
      4.1 Elaboração do Material Compósito 

 
Os elementos constituintes da liga de alumínio, para elaboração do compósito 

apresentavam alto grau de pureza, foram pesados em balança semi-analítica nas proporções da 
composição nominal da liga: Al-5,0Si-1,0Cu. O alumínio com teor de pureza  de 99,9% junto 
com o cobre (teor de 99,9%) na forma de bloco e limalhas foram fundidos juntamente com o 
silício granulado (teor de 99,6%) em um forno de indução de 24 KVA, utilizando-se um 
cadinho de grafita. Depois de fundida, a aproximadamente 1100ºC (temperatura estimada) e 
homogeneizada, a liga foi retirada do forno para resfriamento natural, figura 4.1. Quando a 
temperatura atingiu abaixo de 800 oC, aproximadamente, o carbeto de silício, em forma de 
partículas nas diferentes granulometrias, foi incorporado.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 4.1 Cadinho de Grafita com a liga mãe (Al5,0Si1,0Cu) na fase líquida a  +  1050 º C 
 

A figura 4.2 ilustra um esquema geral do trabalho experimental desenvolvido e a 
forma de obtenção do compósito até a fase do resfriamento do tarugo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                      

 
Figura 4.2 – Esquema Geral de obtenção do material Compósito. 
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Através da análise das características das matérias primas, correlações com as 
propriedades mecânicas finais do material obtido, se busca aumentar o conhecimento sobre o 
material estudado e as técnicas de fabricação empregadas no processo de obtenção de material 
compósito por reofundição contribuindo assim para a tecnologia de materiais compósitos de 
matriz metálica. 

A liga Al-5,0Si-1,0Cu, usada nos materiais compósitos é uma liga eutética com 
intervalo de solidificação compreendido entre 630 e 577 ºC (Santana et al, 2006). Esta liga 
com 53 ºC de intervalo de solidificação foi concebida para aplicações específicas neste tipo de 
material. 
Para elaboração do material compósito, foram usadas   partículas de SiC como (reforço) nas 
diferentes granulometrias de referência   P-220,P-320 e P-800, cujos tamanhos médios são 66 
�m, 46,2 �m e 21 �m, respectivamente, segundo a norma FEPA.  
 
 

Tabela 4.1 – Sumarização dos compósitos obtidos segundo as granulometrias e fração de 
reforço  incorporada. 

 
Referência  
 (FEPA) 

Granulometria 
(µm) 

SiC (2 %) SiC (4 %) SiC (8 %) SiC(12 %) 

 P 220 66 X X X X 
P 320   46,2   X  
P 800 21   X  

 
As figuras 4.3, 4.4 e 4.5 mostram que o aspecto morfológico das partículas de SiC é 
preservado. A diferença no tamanho da partícula é evidente, no entanto a razão de aspecto é 
mantida independente da granulometria, semelhante ao observado por Riley (2000). 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.3 - Morfologia da partícula de Carbeto de Silício P-220 de granulometria de 
                          66 µm 
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Figura 4.4 – Morfologia da partícula de Carbeto de Silício P-320 de granulometria de 
                           46,2 µm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.5– Morfologia da partícula de Carbeto de Silício P-800 de granulometria de 
                          21 µm 

 
Todas as partículas, foram incorporadas à matriz obedecendo aos parâmetros pré 

estabelecidos, independente da granulometria. O SiC foi incorporado à liga em diferentes 
proporções, sem nenhum tratamento prévio, inclusive no aspecto da temperatura,  variando de  
2, 4, 8 e 12% (% em peso da liga). Depois da incorporação, a agitação mecânica era iniciada 
num agitador especialmente desenvolvido para este processo.  As máquinas foram 
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desenvolvidas, especialmente para elaboração do material compósito, estão apresentadas nas 
figuras (figuras 4.5 e 4.6).   

 
 

 
 
 
 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A velocidade de agitação utilizada foi de 400 rpm. O processo de agitação 

prosseguiu durante o resfriamento natural até que a temperatura da liga incorporada com o 
carbeto de silício atingisse o início do intervalo de solidificação (630- 577 oC). Dentro desta 
faixa de temperatura(630-620ºC), toda massa semi-sólida foi vazada em lingoteira metálica, 
sob vibração mecânica, garantindo-se o completo preenchimento do molde pela liga. A mesa 
vibratória mostrada na figura 4.6 também foi desenvolvida para realização de trabalho de 
pesquisa com material compósito (Gonçalves, 2005). O molde (lingoteira metálica) foi 
previamente aquecido na mesma faixa de temperatura de 600ºC e só era retirado do forno no 
momento do vazamento da liga. Depois de completamente solidificado, o lingote era resfriado 
rapidamente, evitando-se os defeitos micro e macroestruturais produzidos pela segregação de 
elementos constituintes da liga.  

Durante o processo de fundição em forno de indução, não houve controle de 
temperatura. Entretanto, logo depois de retirada do forno, a temperatura da liga era medida e 
mostrava-se elevada, apresentando valores próximos a 1.050 oC. Durante o resfriamento, o 
controle de temperatura, até o momento do vazamento, era feito por termopar de contato do 
tipo K, com incerteza de medição de ± 1  K .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.6 Máquina de agitação para 
                 elaboração de reofundidos 

              Figura 4.7 Máquina para compactação de 
                               reofundidos 
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4.2 Tratamento Termomecânico. 
 

Após o resfriamento completo do lingote, foram retiradas algumas amostras de cada 
composição ( 2, 4 , 8 e 12 %) de adição de carbeto de silício para avaliação da 
trabalhabilidade a quente em função da fração de reforço. Para isto, o material foi submetido a 
uma seqüência termomecânica constituída de tratamentos isotérmicos a 520 oC, conforme 
(fig.4.7) intercalados por deformação a quente, com reduções de espessura (h) iguais a 0, 9 
mm por passe. Após cada passe o material era reaquecido até a temperatura de tratamento e 
nela permanecia por 20 minutos para completa recristalização. Passado este tempo de 
permanência, o material era novamente deformado. Este processo se repetiu até que uma 
deformação próxima a 60% fosse atingida. Para o processo termomecânico foram utilizados 
um forno tipo mufla equipado com termopares do tipo K (incerteza de medição de ± 3  K), 
informação segundo manual do fabricante, e um laminador do tipo ourives (fig.4.8) com taxa 
de deformação de 1,6 s-1. A figura 4.7 mostra um diagrama esquemático do ciclo 
termomecânico, aplicado durante o processo de deformação. Observações microestruturais 
posteriores revelaram que a severidade da deformação produziu a fragmentação das partículas 
de reforço, diminuindo significativamente seus tamanhos. 
 

 

 

 

           

 
 
 
 

 
Figura 4.8 - Diagrama Esquemático do ciclo Termomecânico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.9 – Laminador do tipo Ourives 
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4.3 Preparação Metalográfica 
 

A preparação metalográfica das amostras dos materiais brutos e tratados 
termomecanicamente, foi feita por metalografia tradicional. De cada composição de reforço  

( 2 , 4 , 8 e 12% de SiCP ), foram retiradas pequenas amostras para embutimento. 
Após embutimento a quente, ou em resina acrílica auto-polimerizante, as amostras 

foram lixadas em papeis de granulometrias 200, 400, 600 e 1000 mesh e, em seguida, 
sofreram um polimento no tapete com pasta diamantada de 1 µm. As amostras destinadas a 
observação em microscopia eletrônica de varredura sofreram um polimento suplementar em 
sílica coloidal. Em alguns corpos de prova foi feita a deposição de um filme fino de ouro 
(PVD) para melhorar o contraste durante as observações no MEV, utilizando-se um detector 
de elétrons secundários. 
 
4.4 Caracterização Microestrutural 
 
 

As análises microestruturais foram realizadas em microscopia ótica (MO), 
microscópio do Modelo BX561M (olimpus), equipado com um sistema para 
aquisição/gravação das imagens das microestruturas caracterizadas. Algumas análises 
microestruturais foram feitas com microscopia de varredura com detector de elétrons 
secundários. Análises e caracterização das fraturas foram feitas em microscopia eletrônica de 
varredura, utilizando-se um detector de elétrons retro-espalhados que possibilitou a 
observação com contraste de diferenças  composicional. 
 
 
4. 5  Preparação dos Corpos de Prova para Ensaio de Flexão a três Pontos  
  
 

Os corpos de prova para os ensaios de flexão a três pontos foram previamente 
usinados em uma fresadora universal (fig.4.8), como um disco circular de inserto 
intercambiável revestidos de nitreto de titânio (TiN). Depois de desbastados, os blocos foram 
cerrados em uma serra de fita especifica para aços com alto teor de carbono, com 32 dentes 
por polegada (fig. 4.9). Após o processo de serra os corpos de provas voltavam a fresadora 
para usinagem final, de acabamento.  
 
 

 

                                                                                                       Preparando corpo de provas 
Figura 4.10 Fresagem do corpo de prova           Figura 4.11  Máquina de serra  de fita 
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Figura 4.13 Desenho do suporte 
montado para ensaio de flexão 
 

4.6 Ensaio de Flexão a 3 Pontos 
 
  

As propriedades mecânicas foram analisadas através de ensaios de flexão a três 
pontos. Duas situações foram consideradas. Na primeira, os valores foram levantados a partir 
dos corpos de provas com material compósito deformado 60%, sem tratamento térmico.  
Depois foram realizados ensaios com corpos de provas de uma mesma amostra com 
incremento de 4% de SiC, em duas condições termodinâmicas: a primeira condição  sem 
deformação ou tratamento e a outra sem deformação com tratamento térmico de 520ºC no 
tempo de 24 horas. Para cada condição termodinâmica, três amostras foram utilizadas para 
levantamento das propriedades mecânicas, cujos valores expressos nos diagramas 
representam a média aritmética dos três valores obtidos. 

Os ensaios de flexão a três pontos foram realizados numa prensa hidráulica com 
capacidade de 100 kN. Durante todos os ensaios foi utilizada uma velocidade de deformação 
igual a 1,2 mm/min. Para realização destes ensaios foi desenvolvido um dispositivo ( Fig. 
4.10 e Fig 4.11), em conformidade com a  norma ASTM E 855 (Metals Handbook,Vol.8), de 
forma que garantisse a uniformidade do ensaio. A parte superior do suporte fixada ao anel de 
deformação da prensa através de um parafuso allem de dez milímetros de diâmetro, e a parte 
inferior do suporte era fixado na base móvel do cilindro hidráulico. 

 

 
 
 
 
 
  
 

O ensaio foi realizado com o corpo de prova apoiado em cima das duas  barras  com 
dez milímetro de diâmetro distanciadas de 30 mm, de centro a centro, segundo os preceitos da 
norma que  regulamenta o ensaio. As figuras 4.12 e 4.13 mostram respectivamente o 
posicionamento e secção transversal dos corpos de prova. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.12 Desenho explodido do 
suporte para ensaio de flexão 
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A prensa hidráulica utilizada no ensaio tinha o deslocamento do cilíndro acionado 

manualmente através de  uma chave reversora que acioanva a bomba hidráulica. Atavés do 
acionamento de alavancas de duplo sentido possibilitava o avanço ou recuo do cilindro.     

A figura 4.14, mostra um diagrama simplificado da realização do teste de flexão a 
três pontos numa prensa hidráulica monitorado por uma placa de interface, cruzando os dados 
das leituras dos dois transdutores, a deflexão e força aplicada no corpo de prova, foram 
posteriormente apresentados em gráfico. 

 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.16 Diagrama de funcionamento da Prensa Hidráulica 
 
 

Inicialmente foi realizado o ajuste da máquina, para realização do ensaio. O 
transdutor do tipo strain-gage ou LVDT, com capacidade de deslocamento de 10 mm, foi 
ajustado inicialmente para registrar variações de 0.1mm. Posteriormente, foram utilizadas 
variações de 0.5mm a 1mm até 10mm. O transdutor era preso ao suporte superior do 

P 

30 m m 

6 
m

m
  

6m m 

Figura 4.14 – Diagrama esquemático 
do posicionamento do corpo de prova 

Figura 4.15 – Secção Transversal do 
corpo de prova 
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dispositivo e as variações produzidas pela deformação no anel,geravam sinais que eram 
capturados pelo computador através de uma interface. Trabalhando em paralelo ao strain-
gage, foi utilizada uma célula de carga que era parte integrante do sistema de monitoramento 
da máquina. Como todos os transdutores utilizados neste trabalho possuem uma resposta 
linear a excitação aplicada, utilizou-se o método dos mínimos quadrados para preparação da 
máquina para realização do ensaio. Os dados adquiridos através da interface foram arquivados 
e formatados em planilhas do Excel. 
 
4.7 Tratamento dos dados obtidos no ensaio de flexão a três pontos  
 
 A partir dos valores de carga e deformação levantados durante os ensaios, foram 
montados tabelas para cálculo do limite de  resistência à flexão (eq. 4.1). Para a montagem 
das curvas resistência a flexão versus deformação, foi utilizado o aplicativo comercial Origin, 
versão 5.1. Para cada condição termodinâmica do processo, considerando-se o volume 
incorporado e o tamanho de partícula SiC,  foram realizados três ensaios de flexão a três 
pontos por amostra. Os valores de tensão expressos em MPa nos diagramas representam a 
média aritmética dos três valores obtidos. 
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3

b

PL
R �� .                                                                                         (4.1) 

 
onde: 
                                  
   �R = Tensão de ruptura (MPa) 
   P = Carga aplicada (N) 
   L = Comprimento do corpo de prova(m)  
   b = Dimensões do corpo de prova (m)   
               
                                                     
4.8 Extrusão de Tarugos 
 

A extrudabilidade do material compósito Al-5,0Si-1,0Cu/SiC reforçado com 4% foi 
avaliada a partir de uma razão de extrusão (R) de 2:1. Um tarugo com diâmetro de 50 mm, 
aquecido a 560°C, foi reduzido para 25 mm através de um processo de extrusão direta. Neste 
processo foi usada uma matriz de face plana sem uso de lubrificante ou desmoldante. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

Figura 4.17 - Extrusão do material compósito 



37 

5. Resultados e Discussão 
 
5.1 Caracterização do Compósito Reofundido. 
 

Feitas algumas curvas de resfriamento a partir do estado líquido, verificou-se que o 
teor de cobre (1%) basicamente não interfere nas temperaturas de transformação durante 
resfriamento. Ensaios de solidificação feitos por Santana et al (2006) mostraram que o início 
de solidificação se dá a 630o C e seu final a 577o C, exatamente como mostra o diagrama de 
equilíbrio do sistema Al-Si  (Phase Diagrams; Metals Handbook/, 1992). 

Os materiais compósitos Al-5,0Si-1,0Cu/SiCP produzidos por reofundição 
apresentam a microestrutura mostrada nas (figuras 5.1 e 5. 2) constituída das fases alfa 
primária, partículas do reforço e muito raramente a fase eutética beta (fig. 5.3); todas 
dispersas numa matriz Al-Si-Cu metaestável.  Nestas microestruturas observa-se que um 
grande parte das partículas de reforço apresentam tamanhos bem menores que aqueles 
medidos pela classificação (peneiramento), indicando que foram fragmentadas durante a 
deformação a quente, na fase inicial de elaboração.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.1. Microestrutura do compósito Al-5,0Si-1,0Cu /SiC com 2% de reforço 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.2 -  Microestrutura do compósito Al-5,0Si-1,0Cu /SiC com 12% de reforço 

20 ����m 
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A fase beta notada na (fig 5.3), em baixa fração volumétrica, é formada abaixo da 
linha sólidus, como produto da reação eutética, esta baixa fração volumétrica é resultante do 
resfriamento brusco em água, logo após o vazamento da liga na lingoteira. Devido a baixa 
fração volumétrica, esta fase só pode ser observada a partir de grandes aumentos produzidos 
em microscópio eletrônico de varredura. 

O baixo volume da fase eutética pode ser justificado pela condição de 
metaestabilidade da liga resfriada rapidamente, a partir do intervalo de solidificação. A fase 
alfa primária que precipita no intervalo de solidificação aparece majoritariamente nos 
contornos de grãos com morfologia acicular; mas pode precipitar no interior dos grãos com 
morfologia globular, em temperatura abaixo de 577 ºC. As (figuras 5.1 e 5.2) mostram que as 
partículas do reforço (SiC) distribuem-se por toda a matriz, independentemente das frações 
volumétricas incorporadas (entre 2 e 12%). As microanálises realizadas em EDS mostraram a 
composição química da fase alfa primária com teores (3,5-4,0% Si; 0,7-0,8% Cu) inferiores à 
matriz. Estes resultados justificam-se pelo fato desta fase corresponder às primeiras porções 
de sólido formadas durante resfriamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.3 - Alfa lamelar e beta eutético numa matriz AlSiCu metaestável 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Figura 5.4. Partículas SiC numa fratura do compósito Al-5,0Si-1,0Cu / SiCP 
 

5 0  ����m 
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Alguns autores (Ureña et at ,2004) admitem que revestimento prévio das partículas 
do reforço pode melhorar a molhabilidade e, segundo Aksay et al (1974), esta melhoria pode 
ser justificada pela reação líquido/sólido na interface revestida, resultando numa redução na 
energia interfacial e no ângulo de contato sólido/líquido. 

As análises microestruturais feitas nos materiais compósitos Al-5,0Cu-1,0Si/SiCP 
com MEV-EDS mostraram que as  partículas de SiC foram bem molhadas pela matriz, apesar 
de não terem recebido um revestimento prévio. Estes resultados nos permitem dizer, pelo 
menos qualitativamente, que a molhabilidade do reforço foi assegurada. Do ponto de vista 
microestrutural, os nossos resultados podem ser comparados aos resultados de Slipenyuk et al 
(2004) que também obtiveram uma boa condição de molhabilidade das partículas SiC sem 
revestimento prévio de SiO2. Trabalhando com metalurgia do pó estes autores incorporaram 
uma fração de reforço de até 25%. Em nosso processo, a velocidade de 400 rpm não foi 
suficiente para incorporar partículas SiC em volume superior a 12% e mantê-las em dispersão 
na solução semi-sólida. A consolidação feita a 500°C, seguida de extrusão na mesma 
temperatura produziu uma boa dispersão e molhabilidade do reforço na matriz (Slipenyuk et 
al 2004). As condições operacionais de nosso processo são bastante diferentes daquelas do 
trabalho de Slipenyuk et al (2004), mas as condições da interface (sem reação) são 
exatamente as mesmas. 

A incorporação do reforço em temperaturas abaixo de 800oC, aparentemente não 
comprometeu a molhabilidade mas assegurou que o carbeto de alumínio Al4C3 não fosse 
formado. De acordo com Ureña et at (2004), partículas SiC sem revestimento que lhes sirva 
de barreira difusional são cinética e termodinamicamente disponíveis a reagir com o alumínio 
nesta temperatura. Uma superfície fraturada do material com 12% de reforço mostra que as 
partículas de SiC preferencialmente se localizam entre os contornos dos grãos. De acordo com 
esta figura, nenhuma reação química foi produzida entre a liga Al-5,0Si-1,0Cu e o carbeto de 
silício. As partículas de reforço não apresentam contraste de cor na superfície que 
caracterizem as reações químicas na superfície, conforme (figura 5.4). 

 Eventualmente se houvesse carbeto de alumínio Al4C3, onde não podem ser 
detectado nem por raios-X, devido a baixíssima fração volumétrica, nem por EDS 
(Espectrometria a dispersão de energia), considerando-se que as finas camadas do carbeto 
seriam ultrapassadas pelo volume excitado pela sonda (em torno de 1 µm3). Evidentemente, o 
contraste de cores não existente na superfície pode assegurar que a reação não existitu. 
 
 
5.2  Caracterização Microestrutural do Compósito Reofundido Quanto a Fração  
        Incorporada.   
 
 

A fabricação de materiais compósitos pelo processo de reofundição (vazamento no 
estado semi-sólido) mostrou-se eficaz no que se refere ao refino e a uniformidade da 
microestrutura. A metodologia  utilizada dispensou a necessidade de revestimento do reforço, 
útil  para formar uma barreira  difusional,  reduzindo as reações químicas na interface e 
evitando o surgimento de compostos fragilizantes. A incorporação do reforço em 
temperaturas inferiores a 800 ºC, garantiu a não formação do carbeto de alumínio (Al4C3).  

A agitação mecânica (400 rpm) seguida pelo vazamento no intervalo de solidificação 
(T< 630 ºC ) produziram uma microestrutura (ex- rosetas dendríticas) de tamanhos uniforme 
com partículas dispersas no interior e nos contornos ( fig 5.5, 5.6 e 5.7); porém 
majoritariamente nos contornos dos grãos. A amostra  da figura 5.5, foi obtida a partir do 
compósito Al-5,0Si-1,0Cu/SiC com 2% de reforço. A microestrutura é constituída por grãos 
equiaxiais com tamanho médio estimado em 160 �m. Alguns grãos de maior tamanho parece 
que foram obtidos por coalescimento de cristais justapostos com a mesma orientação 
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cristalográfica; provavelmente, fragmentos de ramificação dendríticas que permanecem 
juntos, apesar da agitação mecânica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.5 – Microestrutura do compósito Al5,0Si1,0Cu/SiC reforçado com 2% 
SiC na granulometria de P 220, sem ataque químico. 

 
A ausência de um revestimento prévio (barreira difusional) neste processo, não 

comprometeu a molhabilidade das partículas, uma vez, que não ocorreu contraste de cor nos 
contornos do grãos,  conforme foi visto na figura (fig 5.4). De acordo com (Griffith et al 
1998; Martin et al 1992; Ureña et al 2005), desde a metalurgia do pó até a infiltração no 
estado líquido, a barreira difusional é a única forma de evitar-se a formação de carbetos muito 
duros na interface. Os resultados obtidos neste trabalho não apresentaram a formação de 
Al4C3 (carbeto de alumínio), evidenciando a eficácia da metodologia desenvolvida. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.6 – Microestrutura do compósito Al5,0Si1,0Cu/SiC reforçado com 4%  com  

                  granulometria de P 220 – Escala  75X, sem ataque químico . 

 

50µ50 µm 

50µ50 µm 
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Resultados muito próximos foram obtidos quando 4% de SiC foi incorporado à 
matriz Al-5,0Si-1,0Cu.  A morfologia da figura 5.6 é semelhante à morfologia da  figura 5.5 
Apenas os contornos de grãos (ou ex-ramificações dendríticas) parecem mais ricos devido ao 
maior teor de SiC. Para este maior volume incorporado de 4% são observados algumas 
partículas no interior do grão. Aumentando-se o volume incorporado e a escala de observação, 
pode-se observar que o contorno do grão é constituído por partículas de SiC e pela fase alfa 
primária (figura 5.7).      
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
Figura 5.7 Microestrutura do compósito Al5,0Si1,0Cu/SiC reforçado com 8% com 

granulometria de P 220 na escala 1000X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 5.8-a.- Microestrutura do 
Compósito Al-5,0Si-1,0Cu /SiC com 8% de 

reforço, granulometria P 220 

Figura 5.8-b - Microestrutura do compósito  
Al-5,0Si-1,0Cu /SiC com 12% de reforço,  

granulometria P 220 

 

a b 

50µm 50µm 

 

����-primária 

Partículas de  SiC 
no contorno do gão 

    20 µm 
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Quando 8% de carbeto de silício  foi incorporado à matriz Al-5,0Si-1,0Cu, as 
diferenças microestruturais aparecem mais nitidamente em relação a 4% do reforço. Na figura 
5.8-a, observam-se partículas localizadas em toda matriz. Este efeito é ainda mais marcante 
quando 12% de SiC é incorporado (fig. 5.8-b) um volume maior de partículas dispersam-se 
pela matriz.  
 
 
 
5.3  Caracterização microstructural do Compósito Reofundido Quanto a  
        granulometria. 
 
 

A influência do tamanho de partículas sobre a microestrutura do material 
conformado, foi observada por microscopia ótica. Os resultados mostraram que quanto maior 
é o tamanho da partícula, mais grosseira é a estrutura. Isto pode ser observado pelos contornos 
de grãos. A microestrutura produzida com grãos P-800, apresenta grãos mais alongados na 
direção da laminação; isto em relação as partículas menores P-320 e P-800, figuras 5.8c e 
5.8b, respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Figura 5.9 – Microestrutura do compósito Al5,0Si1,0Cu/SiC reforçado com 8% e deformada 

60% com granulometria de  a) P 220  b) P320 c) P 800 
 

 

50µm  

a b 

50µm  50µm  

c
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Estes resultados também mostram que os efeitos da deformação plástica são mais 
acentuados na amostra de grãos mais finos. Isto é: a deformação cresce na medida em que o 
tamanho da partícula diminui. Este resultado está de acordo com a teoria clássica do 
endurecimento por partículas. Considerando-se que os volumes incorporados são iguais, as 
partículas de menor tamanho, mesmo que em maior número, possibilitam um maior 
alongamento na direção de laminação devido à homogeneidade de deformação. 

Do ponto de vista da morfologia, os nossos resultados estão coerentes com Falak et 
al, (2002) que, trabalhando com uma liga semelhante (Al-7,0Si), obtiveram tamanhos de 
grãos equivalentes. Os grãos com tamanho médio de 160 �m, em nosso trabalho, se justificam 
pela baixa velocidade empregada na agitação no estado semi-sólido (400 rpm, máxima) e pela 
temperatura do molde. Falak et al, (2002) trabalhando com velocidade de agitação de 500 rpm 
obtiveram grãos maiores devido ao maior volume de fase líquida no vazamento (maior 
temperatura no intervalo de solidificação). Os nossos resultados poderiam ser melhores se não 
fosse a necessidade de mantermos o molde aquecido durante o vazamento. Depois de 
solidificado, o material ficou algum tempo em temperatura elevada que favorece o 
crescimento dos grãos por coalescimento de cristais (fragmentos dendríticas) justapostos. 
Neste trabalho os parâmetros de fabricação (velocidade e temperatura de vazamento) dos 
compósitos foram os mesmos para as diferentes condições termodinâmicas. Os resultados 
mostraram que os fatores mais importantes para as alterações microstructurais são o tamanho 
da partícula de SiC e o volume incorporado, nesta ordem.  

Conforme será visto nos próximos parágrafos, os aspectos microestruturais são 
importantes para a resistência dos materiais compósitos Al5,0Si1,0Cu/SiCp, em  aplicações 
estruturais.  
 
 5.4 Ensaio de Flexão a três Pontos 
 

O ensaio de flexão a três pontos, foi realizado para verificação da influência da 
fração volumétrica e também da granulometria  do reforço, sobre as propriedades mecânicas 
do material compósito. A escolha deste tipo de ensaio para avaliação das propriedades 
mecânicas do material compósito foi baseada na bibliografia especializada (metals handbook, 
vol. 8) e justifica-se pela natureza do material e pela forma particular de como se desenvolve a 
fratura (Fukui et al, 1997). Entretanto, alguns aspectos relativos à preparação dos corpos de 
prova devem ser considerados. O acabamento superficial do corpo de provas, revelaram que 
as ferramentas utilizados na usinagem não foram adequados à preparação dos mesmos. 
Devido a alta dureza do carbeto de silício (da mesma ordem de grandeza do WC-Carbeto de 
Tugstênio ou revestimento de Titânio-TiN), a ferramenta de corte arrancava, e não cisalhava, 
as partículas do reforço. Devido a este fato o acabamento superficial não era dos melhores, 
pois encontravam-se riscos produzidos pelo arrancamento das partículas . 

Este é um dos motivos pelos quais os nossos resultados obtidos com ensaio de flexão 
a três pontos devem ser considerados pelos seus aspectos qualitativos e não quantitativos.    

 
 
5.4.1 Influência da Fração Volumétrica do Reforço 
 

A influência da fração volumétrica de reforço foi analisada a partir do ensaio de 
flexão a três pontos, considerando-se um único tamanho de partícula. Para cada volume 
incorporado, foram realizados três ensaios por condição e os resultados foram comparados 
com a liga mãe, sem o incremento do reforço, para servir como valores de referência. 
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Figura 5.10  - Resultado do ensaio de flexão a três pontos da liga Al-5,0Si-1,0Cu 
  

De acordo com o gráfico a resitência máxima à flexão para a liga sem reforço está 
em torno de � ~ 700 MPa, correspondente a uma flexão de � ~ 98-100 % , em relação a 
espessura da barra. A partir do valor máximo, o valor da tensão diminui e a deformação 
contínua crescendo, sem que uma fratura fosse produzida. O material praticamente dobrou-se 
sobre ele mesmo, resultado que justifica pela alta ductilidade da liga Al-5,0Si1,0Cu (Matriz), 
conforme (figura 5.10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.11 - Resultado do ensaio de flexão a três pontos do corpo de 
incremento de 4% da partícula de reforço na granulometria de P 220 

 
O compósito reforçado com 2%  de carbeto de silício na granulometria P -220 

segundo a norma FEPA ( Federação Européia de Partículas Abrasivas), com partículas 
consideradas grandes na ordem de  66 microns, apresenta  um comportamento muito próximo 
a liga mãe, não evidenciando, por este tipo de ensaio, um comportamento ou particularidade 
dignos de registro. No entanto, quando o material é reforçado com 4% (fig 5.11) com 
partículas de mesma granulometria, o limite de resistência a flexão apresenta um valor de 
tensão  � > 800 Mpa, para uma deformação de � ~ 65% . Este resultado mostra um 
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comportamento específico, com redução na deformação e aumento na resistência a flexão, 
evidenciando o efeito do reforço sobre as propriedades mecânicas. Nestas condições de 
incorporação, o material já evidencia uma redução de deformação, conforme pode ser 
observado na (figura 5.11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.12 - Resultado do ensaio de flexão a três pontos do corpo de prova com incremento 

de 4% da partícula de reforço na granulometria de P 220 
 

Para o mesmo material reforçado com 8%, o limite de resistência a flexão cai para 
valores próximos a � > 700 Mpa , para uma correspondente deformação de � ~ 40%, 
aproximadamente, apesar do aumento na quantidade de reforço na matriz .  
Na amostra com incremento de 12% com reforço de mesma característica, segundo o 
diagrama da  (fig 5.12) , o limite de resistência a flexão é ainda mais baixo, os valores são 
inferiores à amostra sem reforço. Significa que acima de 8%, não justifica a aplicação. (figura 
5.13).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Figura 5.13 - Incremento de 12% da partícula de reforço na granulometria de P 220 
 

Este resultado anômalo se justifica se considerarmos o aspecto reólogicos do processo, onde a 
baixa velocidade de agitação não foi capaz de dispersar completamente os 12% de reforço na 
matriz, favorecendo a aglomeração de partículas. Então a aglomeração de partículas (efeito 
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segregação) contribui para que alguns grãos com pouco ou sem nenhum reforço no interior 
deformem-se mais facilmente, contribuindo para uma maior flexão antes da ruptura que se dá 
próximo a 550 MPa.      

O diagrama da figura 5.14 sumariza o efeito do volume de reforço sobre o limite de 
resistência a flexão. Para as condições reológicas disponíveis, produzindo grãos da ordem de 
160 µm, o limite de resistência a flexão cresce com o aumento do volume de partículas 
incorporadas, até 8%. O crescimento da resitência à flexão com o aumento do volume 
incorporado justifica-se pela regra da mistura.  

 
 
 
  
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.14  Efeito da variação volumétrica de SiC sobre a resitência à flexão. 

 
Entretanto, devido às condições reológicas, a partir de certo valor incorporado (para 

o caso de 8 e 12%), o limite de resistência à flexão cai devido à saturação de partículas nos 
contornos de grão (matriz). A baixa velocidade de agitação não é capaz de dispersar 
completamente as partículas na matriz e a separação é produzida pelo efeito da segregação 
que ocorre até mesmo no estado pastoso. Resultados semelhantes foram obtidos por Yoshiro 
et al 1997 que atribuíram a queda no limite de resistência a flexão a saturação da matriz pelo 
reforço de Al3Ni (muitas partículas para pouco material ligante). A morfologia da partícula de 
reforço tem um importante papel nas propriedades mecânicas do material compósito. As 
partículas com formato alongado e de alta razão de aspecto (relação entre o comprimento e a 
largura ou diâmetro) das partículas, dificulta a propagação da trincas pelos mecanismos de 
ponteamento e ou deflexão de trincas (Riley et al  2000). De acordo com este estudo, a 
tenacidade à fratura aumenta com o aumento da razão de aspecto (tamanho e formato do grão) 
e com o volume de partículas na matriz. 
 
5.4.2 Influência do Tamanho da Partícula, nas Propriedades Mecânicas  
 

A influência do tamanho de partícula foi analisada através do ensaio de resistência a 
flexão a 3 pontos. Nestes ensaios (fig. 5.14; 5.15 e 5.16) foi usada uma fração única de 
reforço de  8%, nas granulometrias P-220 , P-320 , P-800,  correspondente a 66; 41,8; 21 �m, 
respectivamente. Os resultados revelaram que o material com granulometria P-220 (Fig.5.14), 
apresentou um limite de resistência a flexão com valor máximo  de � > 700 MPa e a 
deformação na ordem de  � ~ 39 % . A escolha da fração volumétrica de reforço incorporado 
de 8% , deve-se a esta granulometria de P-220 com percentual de 8% de incorporação 
apresentar sinal de saturação do reforço na matriz, foi verificado portanto que nas outras 
granulometrias, mesmo mantendo-se a fração incorporada de 8% do reforço apresentaram 
melhores resultados.  
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Para o material reforçado com grulometria P-320, o limite de resistência a flexão aumentou e 
chegou ao valor  próximo de � >900 MPa para uma deformação da ordem de  � ~ 100 % 
(figura  5.15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.16 Resultado do ensaio de flexão a três pontos do corpo de prova  
 Com incremento de 8 % da partícula de reforço na granulometria de P 320 

 
 
Para o material reforçado com grulometria P- 800, o limite de resistência a flexão foi inferior 
a 900 MPa para uma correspondente deformação da ordem de 65% (figura 5.16) . 
 
 
 
 

Figura 5.15 Resultado do ensaio de flexão a três pontos do corpo de prova 
com  incremento de 8 % da particula de reforço na granulometria de P 220 



48 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

0

200

400

600

800

1000

P 800 - 8%Te
ns

ão
 [M

P
a]

Deform ação [%]

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A (figura 5.17) sumariza o efeito do tamanho das partículas incorporadas, num 
percentual de 8% , sobre o limite de resistência a flexão. Este resultado mostra a 
complexidade do estado reológico e sua influência sobre as propriedades mecânicas do 
produto final. Teoricamente, poderia-se dizer que quanto menor for o tamanho da partícula 
maior será o limite de resistência a flexão. Em outras palavras, quanto menor a partícula 
maior e mais homogênea seria a deformação e, de um modo geral, melhores seriam as 
propriedades mecânicas. 

Entretanto, o diagrama da (figura 5.17), mostra que o compósito com as menores 
partículas (P-800) apresenta um nível de resistência a flexão e à deformação correspondente, 
inferiores ao compósito reforçado com partículas (P-320). 

Esta diferença se justifica pelo bom acoplamento tamanho de grão/tamanho de 
partícula apresentado no compósito reforçado com partículas (P-320). As análises 
microestruturais revelaram, a posteriori, que as partículas mais finas do reforço (P-800), não 
se dispersaram completamente na matriz, pelas baixas condições de agitação. Os pequenos 
aglomerados de partículas contribuíram para redução no valor da resistência a flexão.        
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

Figura 5.18 Efeito da granulometria de SiC sobre as propriedades mecânicas 

Figura 5.17 Resultado do ensaio de flexão a três pontos do corpo de prova com  
incremento de 8 % da particula de reforço na granulometria de P 800 
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Flon et al (1989) analisaram o efeito de tamanho de partículas SiC em compósito 
com matriz de alumínio, utilizando ensaio de tração. Estes autores relataram que obtiveram  
resultados semelhantes aos nossos, no que se refere à morfologia das cavidades e a tendência 
à modificação morfológica com o aumento do tamanho das partículas de reforço e quanto à 
quebra por clivagem das partículas com maiores dimensões, segundo relato do pesquisador 
nos permite afirmar que, a fratura se dá por mecanismo dúctil, para o alumínio, e por 
micromecanismo de fratura dúctil para os compósitos 

Normalmente, são encontrados em periódicos especializados alguns artigos 
mostrando que os maiores valores de resistência a flexão são obtidos para os materiais 
compósitos reforçados com partículas de tamanhos menores, desde que agitados com grandes 
rotações. Entretanto, em nenhum artigo foi empregada a metodologia de fabricação usada 
neste trabalho. Assim, são necessários mais estudos com maiores velocidades de agitação para 
se avaliar com mais segurança os efeitos do volume e do tamanho de partículas sobre as 
propriedades mecânicas destes materiais. 
 
 
5.5 Influência do Tratamento Térmico. 
 
 

O efeito dos tratamentos térmicos sobre as propriedades mecânicas dos materiais 
compósitos Al/SiC também foram avaliadas por ensaio de flexão a três pontos .Ao contrário 
dos casos anteriores, para estes ensaios foram tomadas amostras brutas de um material 
reforçado a 4%, a escolha deste percentual deve-se a ser esta fração que apresentou melhor 
resultado em relação a resistência a flexão, com granulometria P-220, sem nenhum tratamento 
termomecânico prévio. Os resultados mostraram que, para o material sem tratamento, o limite 
de resistência a flexão é da ordem de 600 MPa para uma deformação de 50%, 
aproximadamente. O material com tratamento apresentou melhores resultados. O limite de 
resistência a flexão ficou próximo a 700 MPa para uma flexão(deformação) da ordem de 65%. 

Este resultado mostrou que houve difusão na interface e esta difusividade melhorou o 
comportamento frágil-ductil (partícula) no compósito. 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5.19 Resultado do ensaio de flexão a três pontos do corpo de prova com                      
incremento de 4 % da particula de reforço na granulometria de P 220 , sem tratamento 

térmico. 
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5.6 Influência do Tratamento Térmico sobre a Microestrutura da Fratura  
 

A fratura nos materiais compósitos reforçados com até 12% de partículas de carbeto 
de silício (SiCP) é de natureza dúctil, conforme pode ser visto nas figuras 5.20 e 5.21. Nas 
figuras observa-se a deformação plástica sofrida pelos grãos, antes e durante a fratura, além 
de alvéolos produzidos pelo arrancamento de algumas partículas do reforço. Embora haja 
predomínio da natureza dúctil da matriz, a fratura do reforço é de natureza frágil e isto pode 
ser caracterizado através da queda acentuada no valor da resistência a flexão, logo após o 
valor máximo ser atingido.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 5.20 Resultado do ensaio de flexão a três pontos do corpo de prova com                   
incremento de 4 % de reforço na granulometria de P 220 , com tratamento térmico. 

Figura 5.21  Microestrutura de uma fratura em amostra tratada termicamente e com  
                     incremento de  4% de SiC na granulometria  P 220 . 
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SiC 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Quanto ao papel do tratamento térmico prolongado, pode-se dizer que este  melhora 

a molhabilidade do reforço pela matriz. A melhor adequação frágil (reforço) / dúctil (matriz) 
produzida pela boa molhabilidade faz-se notar através da superfície de fratura com menos 
auvéolos e pontos brilhantes em relação à estrutura não-tratada. 
      
5.7  Aspecto Microestrutural da Fratura em função das diferentes granulometrias. 
 

Os aspectos microestruturais da fratura também foram analisados em função do 
tamanho das partículas (granulometria) do reforço. Os resultados mostraram que quanto 
menor é o tamanho das partículas incorporadas mais refinada fica a estrutura da matriz. Em 
ordem decrescente de grandeza, observa-se que o refino da microestrutura se dá na seqüência 
P220 > P320 > P800. Em outras palavras, a microestrutura do material reforçado com 
partículas P220 (fig. 5.22) apresenta grãos mais grosseiros que o material reforçado com 
partículas P320 (fig. 5.23). Este último, a seu turno, tem grãos mais grosseiros que o material 
reforçado com partículas P800 (fig. 5.24).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.22 Microestrutura de uma fratura em amostra sem tratamento e com incremento 
de  4% de SiC na granulometria  P 220 . 

Figura 5.23 – Microestrutura da fratura do compósito Al5,0Si1,0Cu/SiC reforçado com 8%  
de SiC com granulometria  P- 220 
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Estes resultados se justificam pela homogeneidade da deformação produzida por 
laminação no material, imediatamente após sua elaboração. De acordo com a teoria da 
deformação homogênea (Dieter, 1986), partículas menores, desde que dispersas, possibilitam 
mais homogeneidade de deformação na matriz que as contém. Por isso, o refino 
termomecânico é mais significativo no material onde foram incorporadas as partículas P800. 
As partículas de maior volume tornam-se obstáculos mais efetivos ao deslizamento de 
discordâncias, causados pela dificuldade que estas apresentam ao desvio (escalagem), através 
do mecanismo de deslizamento cruzado (Sanguinetti Ferreira, 2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 5.24 – Microestrutura da fratura do compósito Al5,0Si1,0Cu/SiC reforçado com 8%  
de SiC com granulometria  P- 320 

Figura 5.25 – Microestrutura da fratura do compósito Al5,0Si1,0Cu/SiC reforçado com 8%  
de SiC com granulometria  P- 800   
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Resultados semelhantes foram obtidos por Whitney et al (1985) e Fukuda et al 
(1993) que encontraram os maiores valores de resistência a flexão em materiais reforçados 
com partículas de menor tamanho. Algo equivalente foi obtido por Mondal et al (2000) 
durante um ensaio de abrasividade. Estes autores verificaram que o desgaste cresce 
linearmente com o tamanho da partícula de reforço. Em outras palavras, quanto maior for a 
partícula, menor será a resistência ao desgaste. 
 
 
5.8 Extrudabilidade do Material Compósito  
 
 

A extrusão de um tarugo de diâmetro inicial de 50 mm foi realizada a 560ºC através 
de um processo direto onde a redução final do tarugo foi de 25 mm. Os resultados mostraram 
que o produto extrudado apresenta-se sem defeitos, micro e macroestruturais. Apesar da alta 
rigidez e resistência à abrasão, o material compósito escoou pelo interior da matriz tal como 
um material dúctil mesmo sem o uso de lubrificante ou desmoldante. Com este resultado fica 
evidente que este material compósito pode ser empregado para fabricação de peças que 
necessitem de processos de conformação plástica com reduções severas como a extrusão. 
 
 

                              
 
  Figura 5.26 - Material extrudado.                     Figura 5.27 - Material extrudado seccionado. 
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6. CONCLUSÕES 
 

Os compósitos Al-5,0Si-1,0Cu/SiCP produzidos por reofundição apresentam a 
microestrutura constituída pela fase alfa primária, partículas do reforço e, muito raramente, 
pela fase eutética beta; todas dispersas numa matriz Al-Si-Cu metaestável; 

 
A fase alfa primária precipita no intervalo de solidificação e aparece 

majoritariamente nos contornos de grãos com morfologia acicular; embora possa precipitar no 
interior dos grãos com morfologia globular; 

 
Os compósitos Al-5,0Si-1,0Cu/SiCP podem ser fabricados pelo processo de 

reofundição sem que ocorram as reações na interface, desde que o reforço seja incorporado 
em temperaturas inferiores a 800ºC. Utilizando-se uma velocidade de 500 rpm é possível 
incorporar-se partículas de carbeto de silício em frações de até 12% e mantê-las em dispersão 
na matriz; 

 
A incorporação do reforço em temperaturas abaixo de 800oC, não compromete a 

molhabilidade e assegura que o carbeto de alumínio Al4C3 não seja formado. Nestas 
condições de elaboração, nenhuma reação química foi produzida entre a liga Al-5,0Si-1,0Cu e 
o carbeto de silício. A partir de uma fratura pode-se perceber que as partículas de reforço não 
apresentam contraste de cor nos seus contornos que caracterizem as reações químicas. 

 
A incorporação do reforço com volume de 2%, na liga Al-1,0Cu5,0Si, não 

apresentou melhorias mecânicas, no material compósito.    
 
Em função das condições de processo, principalmente velocidade de agitação, o 

melhor resultado em relação à resistência a flexão foi obtido com  a partícula de reforço com 
granulometria intermediária de 41µm, referência P 320. 

 
Devido as condições de baixa agitação, e sua influência no tamanho do grão (~160 

µm), não foi possível incorporar-se mais que 12% de reforço, considerando-se que estes 
localizam-se preferencialmente nos contornos. 

 
Os compósitos apresentam fratura por micro-mecanismos caracterizados como do 

tipo de fratura dúctil, apesar da natureza frágil do reforço.  
 
Os compósitos produzidos, dentro da faixa aceitável de reforço, apresentaram 

características mecânicas quanto a resistência a Flexão bem superiores ao do Al usado como 
matriz.  

 
O processo no entanto não se mostrou adequado para a produção de compósitos com 

matriz de alumínio reforçado com partículas de carbeto de silício, com fração incorporada 
abaixo de 2% , não se observou nenhuma melhora em termo de propriedades mecânica.  
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 
 
�	 Aumentar a velocidade de agitação da máquina desenvolvida para possibilitar a 
incorporação de um volume maior de carbeto de silício (SiC) ou de outro tipo de reforço 
cerâmico particulado como carbeto de silício (Al2O3). 
 
�	 Estudar a trabalhabilidade (formabilidade) nestes materiais com um volume maior de 
reforço incorporado e avaliar os efeitos do tamanho das partículas nestas propriedades. 
 
�	 Elaborar estudo comparativo com partículas  revestidas e não revestidas ,analisando 
propriedades mecânicas e molhabilidade.  
 
�	 Estudar a eficiência do material compósito na aplicação prática como disco de freios 
no projeto mini-baja da UFPE.  
 
�	 Estudar a usinabilidade do compósito em diferentes frações incorporadas. 
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