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RESUMO

O domínio na produção e manufatura de materiais de alto desempenho é um dos grandes desafios atuais da comunidade científica. Materiais que 
apresentam altos valores de dureza, resistência a corrosão, módulo de elasticidade (Módulo de Young) e inércia química, aliados a baixa 
densidade ganham destaque em diversas aplicações na indústria de tecnologia e defesa. O Carbeto de Boro (B4C) é um destes materiais. 
Atualmente, o B4C é o terceiro material com maior dureza conhecido, ficando atrás somente do Nitreto de Boro e do diamante. Soma-se ao 
conjunto de propriedades apresentadas pelo B4C o seu custo e a facilidade de preparo, comparado ao diamante e ao Nitreto de Boro. Estes 
conjuntos de propriedades fazem do B4C uma excelente escolha para as áreas de revestimento balístico (blindagens), confecção de barras de 
controle para plantas nucleares além de ampla utilização nos processos de usinagem de peças ferrosas. Desta forma, a determinação precisa de 
suas propriedades mecânicas é fundamental para a seleção dos métodos e processos de manufatura do B4C. O objetivo deste trabalho é o uso da 
técnica de nanoindentação, com indentadores Berkovich e Cube Corner, para determinação de dureza e do módulo de Young, através do método 
de Oliver e Pharr. Para a realização dos ensaios estão sendo utilizadas duas amostras, D e J, sinterizadas e embutidas em baquelite para o preparo 
da superfície, a ser ensaiada, por polimento. As medidas de nanoindentação foram realizadas em uma área de 100µm2 resultando em 100 
impressões. Os parâmetros usados no ensaio foram: a variação nas cargas aplicadas no indentador de 1000 μN, para a primeira medida, até 
10000 μN, na última, e tempos de carga e descarga de 5 segundos cada. Como resultados preliminares obtivemos, para as amostras ensaiadas, as 
médias dos valores de dureza e módulo de Young (E), respectivamente, de 50,93 GPa e 335,73 GPa para a amostra D e de 47,82 GPa e 339,25 GPa 
para a amostra J. O trabalho desenvolvido constatou a eficácia do método de Oliver e Pharr, o que pode ser comprovada através dos resultados 
das medidas de dureza e do módulo de Young, que se mostram bastante próximos aos valores disponíveis na literatura. Durante a realização do 
trabalho foi constatado que a rigidez do conjunto amostra / porta amostra é importante. A correta fixação da amostra no equipamento de 
nanoindentação assegura estabilidade durante a aplicação da carga e consequente ação do indentador garantindo assim precisão e coerência 
entre os pontos medidos. A eficácia dessa maior fixação foi comprovada pela redução de medidas descartadas após a melhor fixação amostra / 
porta amostra. O domínio da técnica de nanoindentação garante métodos seguros, diretos e não evasivos para a obtenção de propriedades 
mecânicas dos materiais. Os resultados obtidos foram com o uso do indentador Berkovich o uso do indentador Cube Corner está previsto e assim 
possamos avaliar os resultados obtidos de forma a garantir a melhor precisão. Com isso, a determinação de dureza e do módulo de Young com os 
dois indentadores permitirá a comparação dos resultados das diferentes ponteiras e atestar dificuldades e/ou facilidades que cada método terá 
com relação as propriedades do material.
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