
Resumo 

A realização deste estudo, surge no contexto de um contrato da Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto com a empresa francesa Regienov, numa das áreas de materiais que 

apresenta na actualidade, um maior nível de investigação e desenvolvimento, que são os Compósitos 

de Matriz Metálica, CMM.  

O objectivo deste trabalho é o de estudar os materiais compósitos de matriz metálica a dois níveis 

distintos:  

I - Estudo bibliográfico dos compósitos de matriz metálica.  

II - Estudo do comportamento tribológico e estrutura de um compósito de matriz metálica.  

No estudo bibliográfico, são tratados assuntos, considerados fundamentais numa primeira abordagem 

destes novos materiais e que são os seguintes:  

- Materiais já utilizados nestes compósitos.  

- Interações reforço-matriz metálica.  

- Processos de fabrico destes compósitos.  

- Comportamento destes compósitos sob vários aspectos.  

No trabalho experimental deste estudo, o compósito utilizado é constituído por fibras de Alumina 

(Saffil ICI) e a liga de Alumínio AS12UNG (12% Si, 1% Cu, 1% Ni e 1% Mg). Este compósito foi obtido 

por "Squeeze Casting" e fabricado pela REGIENOV.  

O estudo tribológico efectuado com base em ensaios de desgaste a seco num tribómetro alternativo 

rápido, contra Ferro Fundido Fosforoso, apresenta duas linhas de estudo diferentes:  

- Desgaste e atrito  

- Análise das superfícies e partículas de desgaste.  

O estudo tribológico do compósito, é acompanhado de estudo idêntico para a liga de alumínio que 

constitui a matriz do compósito, o que possibilita a identificação dos efeitos do reforço cerâmico, por 

comparação destes dois materiais.  

Relativamente ao desgaste, verifica-se um comportamento com uma inversão, a cerca de 100 N, do 

desgaste relativo apresentado por estes dois materiais, quando se faz variar a carga aplicada no 

ensaio de 15 N a 245 N. Para cargas superiores a 100 N, a liga reforçada apresenta maiores taxas de 

desgaste do que a não reforçada. Este facto, ainda não descrito na bibliografia, deve ser devido à 

fragmentação das fibras de alumina. Estes fragmentos das fibras, entrepondo-se entre os dois 

antagonistas (3º corpo), deve constituir um abrasivo muito eficaz justificando a inversão de 

comportamento observada.  



O atrito, traduzido pelo coeficiente de atrito, apresenta uma diminuição deste com o aumento da 

carga do ensaio, que é uma evolução normal para vários pares de materiais. O compósito, apresenta 

sempre para condições de ensaio semelhantes, valores de coeficiente de atrito superiores aos da liga 

não reforçada.  

A análise das superfícies de desgaste, revela em geral um maior nível de tranferência de material, 

para os "patins", no caso da liga reforçada. O nível de transferência para o antagonista, a "pista", é 

mais elevado no caso da liga não reforçada.  

A análise das partículas de desgaste revela a existência de três morfologias diferentes: particulas finas, 

placas e aglomerados.  

O estudo microestrurural que foi efectuado para os dois materiais tendo por base a liga AS12UNG, 

revelou a existência de pouca diferença em relação aos microconstituintes que apresentam as duas 

ligas. A identificação dos microconstituintes foi feita por microanálise por dispersão de energias no 

microscópio electrónico de varrimento. As fases identificadas são descritas na bibliografia parecendo, 

por isso, ter a pressão, no presente estudo, pouca influência nas fases que apresenta o CMM. O 

reforço, no entanto, provoca uma diminuição significativa na dimensão das fases, parecendo mesmo 

em alguns casos, ser agente nucleador das fases secundárias presentes nesta liga.  

Na liga reforçada foi possível detectar alguns defeitos característicos dos compósitos de matriz 

metálica.  


