
E-mail para contato: luciano.ufpe@gmail.com IES: ESTÁCIO JOÃO PESSOA

Autor(es): Luciano Nascimento

Palavra(s) Chave(s): Materiais Nanocompósitos (Epóxi/Silicone); Ligas de Ti-Ni; Efeito Memória de Forma; Caracterização. 
Resumo geral do projeto

Título: DESENVOLVIMENTO DE UM NANOCOMPOSITO ATIVO INCORPORANDO LIGAS NI-TI COM MEMÓRIA DE FORMA

Curso: Engenharia Civil

Engenharias

RESUMO

A liga de Ni-Ti pertence a uma classe de novos materiais com estrutura equiatômica, apresentando uma pseudoelasticidade e o efeito com 
memória de forma (Shape Memory Alloy-“SMA”). Esta fase é comercialmente a mais importante das ligas deste sistema e é conhecida como 
nitinol. Tipicamente os materiais que exibem o efeito memória de forma incluem sistemas de ligas de Cobre como: Cu-Zn, Cu-Zn-Si, Cu-Zn-Al, Cu-
Zn-Ga, Cu-Zn-Sn, Cu-Zn-Si, Cu-Zn-Ni, Cu-Sn; e ligas de Au-Cd, Co-Nb, Al-Cu-Fe, Co-Cr-Ni, Al-Cu-Ni, Ni-Al e Fe-Pt, Co-Nb-B. Porém, a liga Ni-Ti é mais 
a mais comum por apresentar este efeito (Shape Memory Alloy). Estas propriedades despertam interesses tecnológicos, e as ligas possuem 
inúmeras aplicações tecnológicas. A transformação de fase martensítica, em ligas a base de Ni-Ti, é o fenômeno que promove a recuperação das 
ligas com efeito de memória de forma.  A liga com memória de forma utilizada nesta pesquisa é a liga níquel-titânio, Ni-Ti. As ligas Ni-Ti básicas 
são um composto intermetálico, binário e equiatômica. As ligas à base de Ti-Ni têm sido obtidas por moagem de alta energia e por fundição em 
forno de indução a arco elétrico. Normalmente, se adiciona um excesso de níquel para diminuir a temperatura de transformação e aumentar o 
limite elástico da fase austenita. As resinas epóxi e os silicones (polisiloxanos) são os mais importantes polímeros sintéticos têm um importante 
papel na classe dos materiais poliméricos termorrígidos, pois são utilizados em aplicações que requerem estabilidade térmica, boa resistência à 
tração e à compressão, tais como elevada resistência química, uma maior estabilidade termomecânica, alto módulo de elasticidade e boa 
resistência química. São matrizes de adesivos selantes que, juntos com ligas de Ni-Ti, são usados como componentes eletromecânicos para 
construir atuadores de liga com memória de forma por meio de adesivos poliméricos (resinas epóxi/silicones). Assim, a liga apresenta um maior 
número de elementos, o que permite uma modificação significativa, tanto das suas propriedades mecânicas quanto das suas temperaturas de 
transformação bem próximas do regime termodinâmico. Este trabalho tem como objetivo geral a produção de um compósito com característica 
de memória de forma, tendo como reforço lâminas de Ti-Ni em uma matriz de nanocompósito ativo a base de resina epóxi e de silicone.  Neste 
trabalho, nanocompósitos matriz epóxi/silicone foram selecionados como matriz por apresentarem valores de temperatura de transição vítrea 
(Tg) e estabilidade térmica suficientemente alta para a liga de Ni-Ti, sendo incorporado na matriz. O motivo de recorrer a este tipo de material 
deve-se às suas propriedades particulares e por suas propriedades mecânicas. Os resultados foram obtidos a partir da caracterização das ligas 
fundidas via microscopia eletrônica de varredura (MEV) usando o modo elétrons retroespalhados (ERE), espectroscopia de energia dispersiva 
(EDS) e difratometria de raios X (DRX). Resultados preliminares confirmam as fases sólidas e intermetálicas obtidas a partir do líquido e a natureza 
das reações invariantes, exceto a formação peritética da fase TiNi2 que interpretamos como sendo formada congruentemente em função 
nanocompósitos matriz epóxi/silicone, formando novos tipos de fases em nível termodinâmico. A obtenção do efeito memória de forma na liga 
Ni-Ti estudada e a confecção dos corpos de provas do nanocompósito pretendido foram conseguidas com sucesso e os resultados mostraram que 
os compósitos fabricados com resina epóxi e de silicone obtiveram melhor mobilidade em relação aos fabricados com outros tipos de resina 
comerciais, não apresentando resultados satisfatórios.
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