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INTRODUÇÃO: 

Os compósitos de matriz metálica [CMMs] reforçados com materiais cerâmicos destacam-se pela 

combinação das propriedades favoráveis dos metais: elevada tenacidade e ductilidade; e a das 

cerâmicas: boa resistência e alto módulo de elasticidade. Visto isso, ao desejar-se alterar propriedade 

de um metal, pode-se optar pelo desenvolvimento de um compósito com reforços que incrementem as 

características escolhidas. Porém, alguns problemas ocorrem nessa classe de material tais como 

fraturas e separação das interfaces, sendo necessário para evitá-los análises do tamanho, formato e 

homogeneidade das matrizes, além uma forte ligação interfacial [1][2] 

O titânio e suas ligas são muito atrativos para a indústria por algumas características, como: a 

ótima razão entre resistência mecânica e peso, ideal para o uso aeronáutico e automotivo; e a elevada 

resistência à corrosão. No entanto, mesmo com essas boas características mecânicas, o potencial dos 

CMMs, com a alta relação peso e resistência mecânicas aliado à ausência da redução do módulo de 

elasticidade, é evidente. Sendo a matriz de titânio 𝛽 adequada para tal objetivo, já que apresenta um 

comportamento mecânico bastante variável a depender das rotas de processamentos e o teor da liga; 

com valores de limite de escoamento entre 250 e 1200 MPa [3] e de modulo de elasticidade entre 40 

GPa e 120 GPa 

Dessa maneira, o presente resumo destinado ao XXX Congresso de Iniciação Científica da 

Unicamp, trata-se do desenvolvimento de compósitos de matriz metálica de titânio mais especificamente 

da liga de Titânio Beta com elementos de liga: molibdênio (Mo), nióbio (Nb) e zircônio (Zr), reforçada 

com carbeto de silício (SiC) em diferentes % em peso e/ou volume. Por fim, mesmo que de modo 

preliminar, apresentamos a microestrutura/fases desenvolvidas e sua relação com comportamento do 

mecânico (dureza Vickers). 
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METODOLOGIA: 

Foi utilizado no projeto a liga TNZM (Ti-8Mo-4Nb-2Zr) a qual adicionou-se carbeto de silício (SiC) 

como reforço. Foram desenvolvidos quatro lingotes de 60g seguindo a composição nominal de cada 

material estabelecido na tabela 1.  

Composição Nominal (% de peso) 

CMTi SiC Mo Nb Zr Ti 

Liga 0 

8 4 2 

86,00 

SiC025 0,25 85,75 

SiC050 0,5 85,50 

SiC100 1,0 85,00 

Tabela 1 – Composição Nominal 

Para a obtenção dos lingotes primeiramente calculou-se a massa de cada componente seguida 

por sua pesagem, separação e armazenamento. Os elementos foram postos em um cadinho de cobre 

para serem fundidos em um forno de fusão a arco. Antes da fundição, realizou-se o processo de purga 

três vezes com vácuo por 10 minutos e posterior inserção de argônio até 1000 bar. 

Com os lingotes fabricados, cortou-se um pequeno pedaço de cada um deles e realizou-se um 

lixamento das suas superfícies para as posteriores análises do material. A primeira foi a análise das 

fases presentes nas amostras através da difração com raios-X. Em seguida, as amostras foram 

embutidas a quente em baquelite, e foram lixadas em uma politriz metalográfica em lixas d’água com 

abrasividade progressiva: 120, 400, 800, 1200 mesh. Depois, ocorreu o processo de polimento no 

mesmo equipamento, mas agora com um pano com pasta de diamante de partículas de 6μm. Por fim, 

para revelar a microestrutura foi feito um ataque com o reagente Kroll (2%HF, 10%HNO3 e 88%H2O), 

e as amostras foram visualizadas no microscópio óptico Eclipse LV100 (NIKON). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A seguir, apresentamos os principais resultados analisados até o momento dentro do projeto de 

pesquisa. Dos resultados de difração de raios X da liga matriz (TNZM) e da adição com diferentes 

porcentagens em volume de SiC. Nota-se que o padrão da matriz é basicamente composto por fase alfa” 

(martensita ortorrômbica) com traços de fase beta (cúbica de corpo centrado). À medida que é 

adicionado o composto SiC, o perfil vai sendo alterado, principalmente para composições superiores a 

0,50% de SiC.  

Corroborando com a análise de DRX, as imagens de microscopia óptica apresentadas na figura 

1 evidenciam o contraste de fases. Observa-se a matriz composta por fase beta com agulhas de 

martensita distribuídas finamente ao longo da matriz. Com o aumento do teor de SiC é possível notar 

“veios” de carbeto de Silício próximos aos contornos de grão e até mesmo no interior deles. Outro ponto 

interessante a partir da adição do composto é o refino de grão.  
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Figura 1 – Resultados de Microscopia Óptica dos compósitos de Matriz de TNZM 

A fim de avaliar o efeito da microestrutura, assim como da adição de SiC sobre as propriedades 

mecânicas do compósito desenvolvido, ensaios de microdureza Vickers foram realizados. O gráfico 

apresentado na figura 2 resume o comportamento do material. Mesmo a condição sem adição de SiC 

apresenta valor de dureza alto quando comparado a ligas do tipo BETA. Contudo, já para uma pequena 

adição de SiC nota-se um aumento relevante da dureza. Provavelmente, a pequena quantidade de SiC 

pode ter reagido com a matriz de Ti e ocasionado a decomposição de SiC em Si e TiC influenciando de 

modo mais efetivo na mobilidade das discordâncias. Com o aumento subsequente da porcentagem de 

SiC também foi observado incrementos de dureza, porém de modo mais gradual. Sendo que a adição 

de 1% de SiC acarretou a dureza de 503,1 HV, cerca de 60% superior ao material base. 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 4 

 

Figura 2 – Resultados de Dureza Vickers dos compósitos de Matriz de TNZM 

CONCLUSÕES: 

A partir dos resultados e análises preliminares elaboradas até aqui, dentro de um escopo maior 

de pesquisa, podemos concluir que: 1 - O desenvolvimento de compósitos de matriz metálica de Ti-Beta 

com diferentes proporções de Carbeto de Silício é possível via processo de fundição a arco voltaico; 2 

– Pequenas adições de SiC foram suficientes para modificar a matriz composta pela liga TNZM; 3 – A 

adição de SiC, mesmo na condição bruta de solidificação se deu de forma finamente dispersa e 

homogênea ao longo de todo o lingote; 4 – A partir das adições de SiC foram observados valores de 

dureza extremamente elevados, sendo o maior obtido de aproximadamente 500 HV, cerca de 60% da 

liga matriz.  
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