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RESUMO 

 

O constante crescimento no consumo da energia elétrica implica um estudo continuado 

de novas soluções e otimizações do seu sistema de transporte. Atualmente são utilizados cabos 

de alta tensão para o transporte de energia elétrica. Neste sentido, a construção de um cabo 

elétrico de alta tensão possui vários fatores e critérios vitais, necessários para manter os elevados 

índices de fiabilidade, que permitem que o cabo se comporte eficazmente. 

A zona fundamental num cabo elétrico é aquela responsável pela condução da energia 

elétrica, a alma condutora. Sendo que o cobre e o alumínio puro são os metais utilizados nas 

almas condutoras, pretende-se, ao longo desta dissertação, criar um compósito de matriz metálica 

que permita fornecer uma maior resistência mecânica à alma condutora de alumínio, sem 

comprometer em demasia a condutividade elétrica, como acontece com a adição de outras ligas 

metálicas. 

Para tal, fez-se o estudo do compósito mais adequado para a obtenção das propriedades 

desejadas e chegou-se à conclusão de que a fibra de carbono é a mais se ajusta. As propriedades 

da fibra com o alumínio, tais como a reatividade e a molhabilidade, foram pesquisadas e avaliadas 

com o intuito de se definir um procedimento a adotar para a sua junção. A vibração ultrassónica, 

utilizada para melhorar a molhabilidade entre o alumínio e a fibra, foi uma hipótese abordada, 

tendo sido, no entanto, abandonada após verificação da impossibilidade de utilização da mesma.  

Foi então projetado e construído um equipamento para a produção de almas condutoras, 

recorrendo à utilização de vibração mecânica para melhoria da adesão/molhabilidade. Este 

método revelou-se inadequado uma vez que se obteve maus resultados a nível de adesão e 

molhabilidade. Após diversas tentativas e alterações de parâmetros, os únicos bons resultados, 

passíveis de poderem originar um compósito de boa qualidade, surgiram da adição de um 

revestimento de níquel na fibra de carbono feita previamente à sua junção com o alumínio. Por 

essa razão, optou-se por otimizar o processo de eletrodeposição de níquel com o objetivo de se 

obter o melhor revestimento possível. Foram construídos dois equipamentos para garantir 

uniformidade e otimização do revestimento. As amostras foram posteriormente observados ao 

microscópio ótico e/ou eletrónico, verificando-se uma melhoria significativa no revestimento. 

Finalmente, efetuaram-se testes de tração à fibra revestida com níquel. Os resultados 

mostraram que a fibra revestida quebrou mais facilmente que a fibra normal, mas tal pode ter 

acontecido por manuseamento indevido das amostras. 
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ABSTRACT 

 

The constant growth in consumption of electricity implies a continuing study of new 

solutions and optimizations of the transportation system. Nowadays the transportation of electricity 

is made by high voltage cables. Thus, the construction of a high voltage cable has several vital 

factors and criteria, necessary to maintain high levels of reliability, which allows an effective 

behaviour of the cable. 

The fundamental part of an electrical cable is the one that is responsible for conducting 

electricity, the conductive soul. Since copper and pure aluminium are the metals used in conductive 

souls, it is intended in this dissertation, create a metal matrix composite that can provide greater 

mechanical strength to the conductive aluminium soul, without compromising too much electrical 

conductivity as happens with the addition of other metal alloys. 

For this purpose, a study was made of the most suitable composite that provides the 

desired properties and the conclusion was that carbon fiber is the most appropriate. Some 

properties, such as reactivity and wettability of the fiber with aluminium were searched and 

evaluated in order to determine a procedure to adopt for their junction. The ultrasonic vibration, 

mostly used to improve wettability between the aluminium and the fiber, was one possible option 

to be applied, however, it was abandoned after verification of the impossibility of using it. 

It was then designed and built an equipment for the production of conductive souls, using 

mechanical vibration for the improvement of adhesion/wetting. This method has proved to be 

inadequate since it got bad results in terms of adhesion and wettability. After several attempts and 

parameter changed, the only good results which may be able to give a good quality composite, 

appeared adding a nickel coating to the carbon fiber prior to its junction with the aluminium. For 

this reason, it was defined to optimize the nickel electrodeposition process in order to obtain the 

best possible coating on the fiber. Two devices were built to ensure standardization and 

optimization of the coating. The samples were then observed at the optical and/or electronic 

microscope, where it was verified a significant improvement in the coating. 

Finally, tensile tests were performed with nickel coated fiber. The results showed that 

coated fiber broke easier than non-coated fiber, but this may have happened because of 

inappropriate handling of the samples.  
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Capítulo 1  
INTRODUÇÃO 

 

As necessidades quotidianas de energia elétrica, em quase todo o território mundial, 

levaram à necessidade de serem criadas condições para o seu transporte ser rápido, seguro e 

eficaz. É neste contexto que surgem os cabos elétricos de alta tensão (AT) que asseguram a 

transmissão de corrente elétrica para todos os edifícios. Estes cabos de alta tensão estão presentes 

em quase todos os locais que frequentamos, sendo facilmente identificados pela sua posição 

elevada e por serem suportados por estruturas metálicas de envergadura considerável. 

Sabendo que a utilização de cabos de alta tensão é necessária em grande parte do país, 

torna-se apetecível a criação e implementação de cabos mais eficazes e/ou mais económicos de 

produzir. Quando se pretende a melhoria de um cabo elétrico, é necessário focar alguns aspetos: 

minimizar a perda de características elétricas, maximizar a dissipação de calor, controlar as 

características de dilatação térmica, aumentar a resistência mecânica ou reduzir o peso do cabo. 

Tendo em conta estes parâmetros, surgiu a ideia de combinar o metal condutor elétrico, 

normalmente alumínio ou cobre, com um compósito de resistência mecânica superior.  

Os materiais compósitos a abordar nesta dissertação são as fibras. As fibras podem 

proporcionar aos cabos de alta tensão um elevado rácio de resistência mecânica sobre o peso. A 

produção de cabos deste género permitirá uma redução do peso e o aumento da resistência 
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mecânica de forma a, para um mesmo vão diminuir a flecha, ou então para aumentar o vão de 

instalação dos cabos.  

As propriedades intrínsecas do alumínio e de algumas fibras tornam o processo de junção 

numa matriz em algo complexo e de dificuldade considerável. Por esta razão é importante perceber 

até que ponto pode ocorrer essa junção, as dificuldades que se podem expectar e as possíveis 

soluções para contornar estas dificuldades.  

Tendo em conta a bibliografia que documenta a utilização de vibração ultrassónica como 

parte importante na molhabilidade será também estudada esta possibilidade, de maneira a 

perceber a sua influência numa melhor adesão da matriz. 

De forma a estudar a viabilidade da criação deste compósito, torna-se necessário construir 

um equipamento, à escala laboratorial, capaz de produzir os cabos. A obtenção do compósito 

parte da fundição de alumínio, num forno capaz de aglomerar os dois intervenientes: alumínio 

puro e fibra. 

Após construção do equipamento, o processamento das almas condutoras de 

alumínio/fibra de carbono deverá ser obtido através de diferentes condições de processo, 

alterando diversos parâmetros. Alterando estes parâmetros, poder-se-á tirar as devidas ilações e 

concluir quais as condições mais favoráveis e viáveis para a obtenção de cabos elétricos eficazes. 

Pretende-se, ainda, efetuar uma caracterização metalúrgica de um compósito final para perceber 

de que forma a matriz, e as suas propriedades, é influenciada pela junção dos elementos que a 

constituem. 

 

1.1. MOTIVAÇÃO 
 

A necessidade de transportar a energia elétrica em todo o território nacional, e garantir a 

qualidade e eficácia da mesma, tornam por si só este projeto interessante. Aliando isto à presença 

do grupo Cabelte, um dos maiores e mais experientes na produção de cabos de energia elétrica 

em Portugal, fazem desta dissertação um trabalho apetecível e motivador. 

Os cabos elétricos de AT são constantemente alvo de estudo com o intuito de reduzir o 

seu peso, ou aumentar a condutividade elétrica para uma transmissão de energia mais eficaz e/ou 

menos dispendiosa. Uma melhoria nestes aspetos pode representar uma diminuição da fatura 

mensal do consumidor final, bem como melhor comodidade, e custo, para as autarquias na 

colocação de postes de alta tensão. A diminuição do peso dos cabos levaria a uma maior distância 



 

3 
 

entre postes que suportam os cabos, originando a necessidade de menos postes por área, e como 

consequência uma menor utilização de recursos com impacto ambiental e económico.  

A presença de um material compósito, em alternativa ao alumínio puro, é outro dos 

motivos de interesse desta dissertação. Existem diversos estudos e artigos que averiguam as 

matrizes metálicas compósitas, mais concretamente as fibras, por serem alternativas capazes de 

proporcionar resistência mecânica significativamente superior, comparativamente com o alumínio, 

sem aumentar a densidade e, por vezes, até diminuí-la. A possibilidade de estudar um material 

completamente diferente (fibra de carbono), dos abordados durante o curso de engenharia 

mecânica, representa um fator extra, visto ser um material em clara ascensão nas várias áreas da 

engenharia. 

 

1.2. OBJETIVOS 
 

O projeto para a produção de almas condutoras com compósitos de matriz metálica, mais 

concretamente matriz alumínio/fibra, tem como objetivos principais: 

- O estudo e análise de informação sobre cabos elétricos e materiais compósitos; 

- A avaliação da influência da vibração ultrassónica nos compósitos de matriz metálica; 

- Projeto de um equipamento para produção de almas condutoras; 

- Análise e aplicação de tratamentos à fibra para melhorar a molhabilidade com alumínio; 

- Processamento de almas condutoras de alumínio/fibra de carbono; 

- Análise microscópica e testes de tração de compósitos. 

 

 

1.3. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
 

Esta dissertação está dividida em sete capítulos principais. O primeiro, e onde se enquadra 

este subcapítulo, corresponde à introdução ao tema e ao trabalho a desenvolver.  

Em seguida faz-se uma pequena revisão da literatura, dos temas considerados 

significantes, para se perceber a informação já existente.  

O terceiro capítulo corresponde à fase conceptual e de projeto, de um equipamento capaz 

de produzir almas condutoras para cabos elétricos de alta tensão (AT).  
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No capítulo quatro, após a construção e montagem do equipamento, é apresentado o 

procedimento seguido para a produção das almas condutoras. Neste mesmo capítulo são 

apresentados e analisados os resultados obtidos nesse processo. Os resultados obtidos no capítulo 

quatro dão origem a um quinto capítulo sobre eletrodeposição de níquel em fibras. 

Após a realização de todos os testes efetuam-se ainda ensaios de tração aos compósitos 

para caracterização metalúrgica. Os testes de tração realizados aparecem discriminados no sexto 

capítulo desta dissertação. 

Finalmente, no capítulo sete, expõem-se as conclusões obtidas com os testes realizados 

e sugere-se possíveis trabalhos futuros. 

 



 

5 
 

Capítulo 2  
REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste capítulo faz-se a revisão bibliográfica ao estado de conhecimento sobre cabos 

elétricos em geral e a sua constituição. Os materiais compósitos e as suas propriedades, bem 

como a influência de vibração ultrassónica neste tipo de materiais, serão também alvo de uma 

pequena revisão.  

 

2.1. DEFINIÇÃO E APLICAÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS 
 

Os cabos elétricos são segmentos cilíndricos, flexíveis e alongados feitos de um material 

variável de acordo com a sua função. Os metais condutores mais utilizados são o cobre e o 

alumínio, revestidos de plástico ou borracha isolante.  

A distinção entre cabo elétrico e fio elétrico prende-se pela diferença de flexibilidade. 

Enquanto o fio elétrico é constituído por um único fio metálico maciço e rígido, o cabo elétrico é 

constituído por um conjunto de fios torcidos formando um condutor flexível. Comparativamente, 

para a mesma capacidade de corrente (mesma secção nominal), o cabo elétrico apresenta maior 

flexibilidade.  
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Os cabos elétricos de alta tensão têm duas grandes áreas de aplicação que são o 

transporte e distribuição de energia e as telecomunicações. [1] 

Linhas de transmissão aérea e cabos subterrâneos sãos as duas formas de transporte de 

energia utilizadas. A necessidade de transportar energia em todo o tipo de territórios obrigou ao 

desenvolvimento de cabos mais robustos, para ultrapassar percursos mais difíceis, com maiores 

vãos, em ambientes mais severos, garantindo um tempo de vida útil de algumas dezenas de anos.  

Quando uma nova linha de energia é projetada, torna-se necessário negociar uma servidão 

ou "direito de passagem". Devido a questões ambientais é cada vez mais difícil a obtenção de 

servidões para linhas aérea como as apresentadas na Figura 2.1. Nas áreas urbanas, muitas vezes 

é necessário o uso de cabos subterrâneos que possuem uma tensão igual ou inferior a 66 kV. O 

custo de cabos subterrâneos é tipicamente três vezes superior a linhas aéreas comparáveis, de 

maneira que apenas quando se torna impossível o uso destas se utilizam cabos subterrâneos. [2] 

 

 
Figura 2.1- Linhas aéreas de alta voltagem. a) Torre de 400 kV, b) Torre de 400 kV de circuito duplo, c) Linha de distribuição 

de 22 kV [2]. 
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2.2. COMPOSIÇÃO DE UM CABO ELÉTRICO 
 

Nos cabos de energia de AT mais comuns é possível identificar 4 partes constituintes com 

funcionalidades distintas: 

 Os condutores que asseguram a transmissão da energia elétrica,  

 Os revestimentos isolantes e semicondutores interno e externo, aplicados por um processo 

de extrusão simultânea, que garantem o adequado nível de segurança elétrica, para as 

tensões de serviço especificadas, 

 Os ecrãs metálicos para escoamento das correntes de defeito, conformação do campo 

elétrico e, em certos tipos de cabos, para proteção mecânica complementar e com 

funções de estanquidade, 

 Os revestimentos adequados à proteção externa dos cabos, tendo em consideração, 

sobretudo, as condições de instalação. [3] 

 

A Figura 2.2 mostra a estrutura base de um cabo de alta tensão. 

 

 

Figura 2.2 – Estrutura base de cabo de alta tensão [4]. 

 

Atendendo que neste trabalho apenas se irão processar as almas condutoras, essa será 

a única parte do cabo de AT examinada com maior precisão. 
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2.2.1. Alma condutora 

 

Os cabos a utilizar em linhas aéreas deverão, regra geral, ser nus (sem isolamento), pois 

a experiência tem demonstrado que para tensões iguais ou superiores a 60 kV, os condutores 

isolados nem sempre oferecem garantia quanto à sua inalterabilidade. [5]  

 No entanto, e apesar do custo ser significativamente mais barato, nem sempre é possível 

empregar cabos nus neste tipo de transmissão de energia, devido a condições climatéricas ou às 

próprias características da urbanização.  

A alma condutora, onde ocorre a condução de energia elétrica, pode ser caracterizada por 

quatros aspetos: 

 Secção nominal 

 Composição, 

 Forma. 

 Natureza do material condutor, 

 

A composição da alma condutora depende, sobretudo, da flexibilidade desejada e da sua 

secção nominal. Em situações em que a secção nominal é pequena a alma pode ser maciça, 

constituída por um único fio condutor. Em outros casos, mais comuns, a alma é composta por 

múltiplos fios condutores enrolados entre si, garantindo assim uma maior flexibilidade. A Figura 

2.3 mostra estes dois tipos de composição de almas condutoras. [4] 
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Figura 2.3 – Diferentes composições de almas condutoras. 

 

Relativamente às formas dos cabos, existem dois cenários possíveis: circulares ou 

sectoriais. Enquanto as formas circulares apresentam várias camadas concêntricas, garantindo 

uma maior flexibilidade, as formas sectoriais são usadas, essencialmente, em cabos com múltiplos 

condutores, permitindo uma melhor utilização do espaço.  

Os cabos de alta tensão são geralmente monopolares (possuem apenas uma fase) devido 

à espessura da camada isolante que seria necessária para ter três condutores no mesmo cabo. 

Contudo, quando as secções são consideráveis e se pretende reduzir a ocorrência de alguns 

fenómenos de condução, que serão abordados posteriormente, os cabos podem ser sectoriais e 

ligeiramente isolados entre si, levando a uma diminuição da resistência óhmica em corrente 

alternada. A Figura 2.4 ilustra os dois tipos de forma descritos anteriormente. 
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Figura 2.4 – Diferentes formas de almas condutoras. 

 

Os materiais que, habitualmente, são usados como condutores elétricos são o cobre e o 

alumínio, devido à sua baixa resistividade elétrica e facilidade de processamento. O cobre possui 

uma condutividade superior à do alumínio, sendo por isso necessária uma menor secção de cabo 

para transportar a energia elétrica. No entanto, o alumínio apresenta uma densidade três vezes 

inferior à do cobre, como se pode observar na Tabela 2.1, conferindo-lhe um peso inferior e sendo, 

por essa razão, o mais utilizado em cabos aéreos. [6] 

 

Tabela 2.1 – Propriedades e custo do alumínio e o do cobre. 

Material 
Densidade  

(g/cm3) 
Resistividade elétrica 

(Ω. mm2/km) 
Preço 
(€/Kg) 

Alumínio 2,7 28,26 1,35 

Cobre 8,89 17,24 3,5 
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2.3. FENÓMENOS EM CONDUÇÃO ELÉTRICA 
 

Durante o transporte de energia elétrica de alta voltagem podem ocorrer fenómenos que 

condicionam/alteram a efetividade do transporte. O efeito pelicular e o efeito de proximidade são 

dois fenómenos que podem ocorrer e serão brevemente explicados em seguida.  

 

2.3.1. Efeito pelicular  

 

Sabe-se que a corrente contínua, transportada num condutor cilíndrico homogéneo, é 

distribuída uniformemente pela secção transversal do condutor. Quando o condutor não é 

cilíndrico, a corrente é conduzida por toda a sua secção. 

 A corrente alternada tem tendência a concentrar-se na superfície do condutor e, para 

elevadas frequências, fica restrita a uma fina camada perto da superfície do condutor. 

Este fenómeno tem o nome de skin effect ou efeito pelicular. A Figura 2.5 retrata este 

fenómeno e mostra que para certas frequências poderia até ser utilizado um condutor oco. [7] 

As tensões induzidas, criadas pelo campo magnético variável do próprio condutor, forçam 

os eletrões a deslocarem-se para a periferia do condutor. Este fenómeno é frequentemente 

encontrado em corrente alternada e é proporcional à frequência. O aumento da frequência leva a 

um aumento da resistência aparente do condutor, tornando cada vez menor a secção total de 

transporte. [8]  

 

 

Figura 2.5 – Efeito pelicular com aumento da frequência. 

 

O efeito pelicular nas linhas aéreas é geralmente muito pequeno para secções nominais 

inferiores a 185 2mm  (diâmetros de 15 mm). Contudo, para secções superiores a 1000 2mm  
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(diâmetros de 35 mm) tem uma forte influência na variação da resistência, aumentando 

proporcionalmente com a tensão até um determinado limite. [1]  

 

2.3.2. Efeito de proximidade 

 

O efeito de proximidade é um mecanismo indutivo causado por campos magnéticos 

variáveis. Este efeito é o causador da perturbação do fluxo das correntes de alta frequência, 

ignorando as correntes constantes que geram campos magnéticos estáticos. Acima da frequência 

onde o efeito de proximidade tem efeito, a distribuição de corrente ao redor do perímetro do 

condutor atinge uma configuração de indutância mínima e não varia mais com frequência. [9] 

 

 

 

Figura 5: Efeito de Proximidade [9]. 

 

O efeito de proximidade depende da frequência do sistema, da resistência linear à 

temperatura de operação do cabo, da distância aos outros condutores e do diâmetro da alma 

condutora. [1] 
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2.4. PRODUÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS 

O fabrico de cabos elétricos implica a execução de vários processos antes destes 

adquirirem a sua forma final. Numa primeira instância, o material condutor passa por um processo 

de trefilagem com o intuito de reduzir o seu diâmetro final, aumentar a ductilidade e a 

condutividade elétrica. O material condutor encontra-se numa bobina e é puxado, sofrendo a 

trefilagem, ocorrendo uma redução da seção transversal (largura) e o respetivo aumento no 

comprimento até o material adquirir as dimensões desejadas. Posteriormente, irá sofrer um 

tratamento térmico de recozimento para melhorar, ainda mais, as propriedades de condutividade 

e ductilidade. Findado o tratamento térmico, o cabo passa por um processo de enrolamento do fio 

nas diferentes bobinas, correspondentes a cada secção. 

A seguir ao processo de enrolamento do fio condutor, o material necessita de ser isolado 

para evitar futuras complicações. Para tal, o material que irá servir de isolamento (PVC, EPR, etc.) 

é adicionado ao fio por um processo de extrusão a elevadas temperaturas. A qualidade do material 

de isolamento depende, sobretudo, da sua capacidade de isolamento e de resistência ao calor. A 

capacidade de isolamento do material e a espessura do isolamento determinam a voltagem 

máxima de serviço do cabo elétrico, permitindo que um cabo com uma elevada resistência ao 

calor permite que o condutor transmita mais energia.  

Após estes processos pode-se dizer que o fabrico do cabo, como condutor, está terminado. 

No entanto, podem ainda ser adicionadas coberturas ao cabo, com efeito de os proteger de 

possíveis interferências exteriores, como a humidade. Finalmente, o cabo irá ser testado na fase 

de controlo de qualidade para averiguar se está em condições, mecânicas e elétricas, para ser 

comercializado. [10] 
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2.5. MATERIAIS COMPÓSITOS 
 

A constante necessidade de melhorar propriedades de materiais, quer seja menos peso, 

mais resistência ou um preço mais baixo, leva à exploração de novos produtos capazes de 

satisfazer os requisitos mencionados. Esta necessidade faz com que engenheiros e cientistas 

estejam numa busca constante de melhorar materiais ou descobrir materiais completamente 

novos. Os materiais compósitos são um exemplo desta última categoria. [11]   

 

2.5.1. Materiais compósitos de fibra 

 

Um compósito é um material diferente dos materiais heterogéneos que habitualmente se 

veem. Materiais compósitos possuem fortes fibras, contínuas ou descontínuas, rodeadas por uma 

matriz de material mais fraco. Essa matriz distribui as fibras e transmite carga para as mesmas. 

[12] 

As fibras consistem em milhares de filamentos com diâmetros normalmente entre os 5 e 

os 15 m , com exceção para as fibras de boro, permitindo por isso serem produzidas por 

máquinas têxteis. Existem diferentes formas de fibra que podem ser disponibilizadas de duas 

maneiras [13]: 

i. Em pequenas fibras, com comprimento de poucos centímetros usadas, por exemplo, em 

tapetes, feltros e moldagem por injeção; 

ii. E em fibras longas, cortadas durante o fabrico do compósito. 

 

2.5.2. Fibras de reforço 

 

Os materiais de reforço são queles que realçam as propriedades mecânicas, 

eletromagnéticas ou químicas do material compósito como um todo. As fibras de reforço são um 

componente chave com influência em compósitos com matriz polimérica (PMC), compósitos de 

matriz cerâmica (CMC) e compósitos de matriz metálica (MMC). Este tipo de fibras proporcionam 

características mecânicas, elétricas e térmicas que, dependendo dos requisitos do projeto, podem 

tornar um determinado material como o mais adequado para certas aplicações, genéricas ou 

específicas, havendo assim uma compensação pelo, relativamente, elevado preço de algumas 

fibras. [14]  
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Para o desenvolvimento deste trabalho o objetivo é juntar uma fibra a um composto 

metálico (alumínio puro), sendo por isso apenas abordados os compósitos com matriz metálica. 

 

2.5.2.1 Compósitos com matriz metálica (MMC) 

 

Os materiais compósitos com matriz metálica são aplicados em várias áreas do dia-a-dia, 

sem no entanto, por vezes, a sua presença ser notada devido à semelhança com os materiais 

originais que compõe a matriz metálica. Tem existido um significativo progresso no 

desenvolvimento deste tipo de material com o claro propósito de colocar estes compósitos nas 

mais importantes aplicações. Uma das áreas de aplicação é a engenharia automóvel, onde já se 

produzem pistões fibro-reforçados e em partículas reforçadas em freios. [15]  

O mercado para estes materiais apresenta um potencial de crescimento bastante elevado, 

como pode ser verificado no gráfico apresentado na Figura 2.6, onde os MMC se encontram na 

parte da curva com larga margem de progressão. 

 

 

Figura 2.6 – Curva de desenvolvimento no mercado de materiais modernos [16]. 

 

O reforço de materiais pode ter várias finalidades, visto abrir a possibilidade de criar um 

composto com boas propriedades mecânicas e ainda conseguir reduzir o seu peso, o que no caso 

deste trabalho se revela essencial. Os principais objetivos da criação de um MMC são: 
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 Aumentar a resistência à deformação e tração à temperatura ambiente (ou acima), 

mantendo a ductilidade ou melhorando a tenacidade; 

 Aumentar a resistência à deformação a temperaturas mais elevadas, comparativamente 

com ligas metálicas; 

 Aumentar a resistência à fadiga, especialmente a temperaturas elevadas; 

 Melhorar a resistência ao choque térmico; 

 Melhorar a resistência à corrosão; 

 Aumentar o módulo de Young; 

 Reduzir o alongamento térmico. 

 

Para aplicações específicas e funcionais existem outros objetivos a ter em conta de 

maneira a garantir o funcionamento adequado do componente. Por exemplo, para este projeto 

torna-se essencial: aumentar a resistência de materiais condutores, mantendo a sua elevada 

condutividade. 

 

As fibras de reforço da matriz metálica podem ser classificadas em mono-filamentos, fibras 

curtas ou partículas, tal como é apresentado na Figura 2.7 [16]. 

 

 

Figura 2.7- Diferentes tipos de fibra de reforço: a) mono-filamentos, b) fibras curtas e c) partículas [16]. 

 

Porém, existem algumas propriedades do reforço com fibras que se podem degradar. A 

ductilidade do alumínio é 48% e pode diminuir para 10% quando junto com carboneto de silício. 

Além disso, a tenacidade de ligas de alumínio, quando reforçadas com carboneto de silício, pode 

diminuir até 50% do seu valor inicial. [17] 
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No próximo capítulo desta dissertação serão abordadas as fibras que irão ser testadas, 

bem como as suas propriedades, com o intuito de se compreender as reações que se poderão 

esperar na mistura de alumínio puro com a fibra.  

 

2.5.3. Fibra de carbono 

 

É sabido que as fibras conseguem apresentar propriedades mecânicas muito superiores 

à dos materiais idênticos na sua forma maciça. Griffith, o primeiro a constatar estas propriedades, 

demonstrou que um vidro na sua forma maciça possuía tensões de rutura na ordem dos 170 MPa, 

enquanto na forma de fibra essas tensões eram de 3500 MPa, [18]. 

As boas propriedades das fibras tornam a sua utilização cada vez mais comum e, 

dependendo do tipo de aplicação e da sua funcionalidade, existem diversos tipos que podem ser 

aplicados.  

Das fibras existentes destacam-se cinco: vidro, boro, carbono, aramida e basalto. As 

razões que influenciam a escolha da fibra a utilizar são: 

- Resistência à tração; 

- Densidade; 

- Custo; 

- Condutividade elétrica e térmica. 

A resistência de um cabo elétrico à tração representa um papel fundamental para evitar 

deformações, quebras e ruturas nos cabos elétricos. Estes problemas podem levar a uma 

transmissão de corrente menos eficaz, perdas de energia e sobreaquecimentos. [58] A redução 

da densidade no cabo iria permitir aumentar a distância entre postes de eletricidade, reduzindo 

os custos. A condutividade elétrica e o custo, por razões óbvias, assumem também um papel 

fundamental, ao qual se deve tentar aliar uma boa condutividade térmica para maior dissipação.  

As propriedades gerais e o custo base destas fibras podem ser vistas na Tabela 2.2.  
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Tabela 2.2 – Propriedades e custo de algumas fibras. 

Material 
Resistência 

à tração 
(GPa) 

Densidade 
(𝐠/𝐜𝐦𝟑) 

Resistividade 
Elétrica   
(ohm.m) 

Condutividade 
térmica 
(W/m.k) 

Custo 
(€ /Kg) 

Vidro E 1,5-3 2,54 1 × 1014 1,2 2 

Boro 3,1 2,7 1 × 106 27,4 - 

Carbono 2,48-5,6 1,8 1,6 ×  10−6 10 16-60 

Aramida 3,6 1,45 - 0,05 20 

Basalto 2,7 2,67 1024 0,031 5,58 

 

 

Tendo em conta as propriedades das fibras anteriormente mencionadas, optou-se pela 

fibra de carbono por satisfazer todos os parâmetros previamente definidos. 

A fibra de carbono é um fio longo e fino do material com aproximadamente 5-10 m  de 

diâmetro e composta principalmente por átomos de carbono. Os átomos de carbono estão ligados 

em conjunto com cristais microscópicos, estando estes mais ou menos alinhados paralelamente 

ao eixo longo da fibra. Este alinhamento dos cristais faz com que a fibra seja incrivelmente forte 

para seu tamanho. Cada fio de fibra de carbono está junto com milhares de outros fios idênticos, 

originando um certo número de filamentos chamado tow, e dependendo do processo de 

manufatura, as fibras podem apresentar um “tow” maior ou menor. A Figura 2.8 mostra três fibras 

de carbono iguais, com diferentes tows. [19]  

Este material apareceu em 1950 mas apenas dez anos depois foi comercializado. Com 

alto desempenho, peso reduzido, e elevada rigidez e resistência, o uso de fibras de carbono 

resultou na aeronave mais leve e mais rápida da altura. Além disso, as aeronaves tornaram-se 

mais capazes de suportar as temperaturas extremamente elevadas de reentrada na atmosfera 

devido à resistência ao calor destas fibras. [20] 

Recentemente, têm sido desenvolvidos projetos com o objetivo de reforçar metais leves 

como o alumínio e o magnésio. As fibras de carbono são ideais para aplicações onde a resistência 

mecânica, elevada rigidez, baixo peso e boas características de fadiga sejam requerimentos 

críticos. Estão a ser também encontradas aplicações onde a resistência a elevada temperatura, 

inércia química e bom amortecimento são importantes. “Mais forte que o aço, mais rígido que o 

titânio, e mais leve que o alumínio” tem sido uma frase bastante utilizada para descrever a fibra 

de carbono. [21] 
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Figura 2.8 – Diferentes números de filamentos para a mesma fibra: a) 3K tow, b) 12K tow e c) 24K tow. 

 

2.5.3.1. Tipos de fibra de Carbono 

 

Visto que existem inúmeras maneiras de produzir fibra de carbono, desde muito cedo se 

tentou descobrir o melhor percursor para melhorar o rácio performance/preço da fibra. Dos 

percursores conhecidos destacam-se as fibras de carbono à base de poliacrilonitrila (PAN) e de 

petróleos e resinas (PITCH).  

Aproximadamente 90% da comercialização total de fibras de carbono resultam do 

percursor PAN. Normalmente, a PAN é copolimerizada com uma pequena quantidade de outro 

monómero, como o metacrilato, para diminuir a temperatura de transação vítrea e controlar a taxa 

de oxidação. Tipicamente, o precursor da fibra irá conter entre 93 e 95% acrilonitrila e o restante 

virá dos monómeros. A composição química dos percursores PAN define as características 

térmicas que o material irá ter durante o processo de oxidação. Estas características térmicas 

influenciam as sequências do processo a seguir durante a conversão dos percursores PAN para 

fibras de carbono. As fibras à base de poliacrilonitrila podem ser termicamente rearranjadas, antes 

de entrarem em decomposição térmica, permitindo a sua oxidação e estabilização enquanto a 

configuração de filamentos se mantem. Devido à PAN se decompor abaixo da sua temperatura de 

fusão, é extrudido na forma de filamentos usando várias técnicas de fiação. [22] 

As fibras de carbono com percursores PAN, geralmente, possuem uma resistência à 

tração superior a qualquer outro percursor. Isto acontece devido à ausência de defeitos na 

superfície, já que estes reduzem a resistência à tração, pois agem como concentradores de tensão. 

As fibras à base de petróleos e resinas (PITCH) são também utilizadas, com relativa 

frequência, para a produção de fibras de carbono. Normalmente, este tipo de fibra apresenta um 
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custo mais baixo e um elevado rendimento. A sua principal desvantagem é a não-uniformidade de 

lote para lote. [23] 

A Figura 2.9 mostra um esquema de como são obtidas as fibras PAN e PITCH. 

 

 

Figura 2.9 – Processo de obtenção de fibras PAN e PITCH (Adaptado de [14]) 

 

2.5.3.2. Propriedades mecânicas da fibra de carbono 

 

A indústria aeroespacial necessita de materiais leves mas resistentes, capazes de 

apresentar a mínima deflexão possível. Diversos materiais, como o alumínio, titânio, boro, vidro, 

carbono, entre outros, foram examinados mas revelaram-se demasiado frágeis. Para diminuir essa 

fragilidade têm sido criadas matrizes cerâmicas e metálicas com o intuito de obter os resultados 

desejados na forma de materiais fibrosos [24]. A Tabela 2.3 mostra a resistência á tração e módulo 

específico de duas destas matrizes de materiais compósitos, bem como do alumínio puro. A fibra 

de carbono HT pertence à classe das fibras de elevada resistência e a UHM às de elevado módulo. 
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Tabela 2.3 – Propriedades mecânicas de fibras PAN e do alumínio. [24] 

Material Resistência à tração 
(GPa) 

Módulo de Young (GPa) 

Alumínio  0.07 70 

Fibra de carbono HT 4.3 240 

Fibra de carbono UHM  3.5 450 

 

As fibras de carbono são usadas como compósitos, em matrizes de corpo sólido, 

contribuindo com rigidez, resistência mecânica, e causando uma grande redução no coeficiente 

de expansão térmica e na resistividade elétrica. 

O módulo de Young e a tensão de rutura de uma fibra de carbono desempenham um 

papel fundamental nas propriedades do compósito. A aplicação da fibra de carbono depende muito 

da passagem destas propriedades para o compósito. Propriedades estas que advêm da 

microestrutura da fibra, quer da sua direção axial, quer da sua direção transversal. 

 

2.5.3.3. Estruturas da fibra de carbono 

 

Diversas propriedades da fibra de carbono estão, em grande parte, dependentes da sua 

estrutura. As fibras podem ser caracterizadas essencialmente por dois tipos de estrutura: estrutura 

axial e estrutura transversal. 

 

Estrutura axial da fibra 

Imagine-se um único filamento de fibra de carbono como um cilindro de diâmetro 7 m . 

Dentro deste cilindro estão entrelaçadas pequenas cristalites, semelhantes a “fitas”, que podem 

estar mais ou menos paralelas relativamente ao eixo do cilindro. O comprimento e a linearidade 

destes cristais determinam o módulo da fibra. A Figura 2.10 mostra o modo axial de uma fibra de 

carbono PAN. [25]  

Numa escala mais pequena, cada camada é feita de átomos de carbono arranjados numa 

estrutura hexagonal, característica da grafite, chamada plano grafeno. As ligações covalentes C-C 

na camada do plano grafeno irão influenciar diferentes propriedades. Quanto mais fortes forem as 

ligações, mais resistência e rigidez terá a fibra. As fracas ligações Van der Waals entre o plano da 

camada levam a uma fraca resistência ao cisalhamento, mas permitem condutividade térmica e 

elétrica. 
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Figura 2.10 – Estrutura axial da fibra de carbono [25]. 

 

A largura e comprimento das fitas, o número de camadas de grafeno e a sua espessura 

ajudam a determinar as características elétricas e térmicas das fibras de carbono, bem como o 

módulo da fibra. Normalmente, planos de grafeno maiores e mais orientados resultam numa maior 

condutividade térmica e elétrica. Melhorar a orientação da microestrutura também pode aumentar 

módulo de elasticidade do filamento, a condutividade térmica, a condutividade elétrica e a 

densidade. Isto pode ser conseguido através de deformação plástica (por exemplo, alongando a 

fibra) e/ou realização de um tratamento térmico. 

 

 

Estrutura transversal da fibra 

Enquanto a estrutura axial da fibra determina o seu módulo, a sua resistência à tração é 

determinada pela junção da estrutura axial e transversal. Existem diversas estruturas transversais 

em fibra de carbono, como se pode verificar na Figura 2.11, sendo a estrutura “onion” uma das 

mais comuns. Nesta estrutura a camada plana de grafeno alinha-se na superfície com um aspeto 

semelhante a uma cebola, contendo poros e falhas. Ao contrário da estrutura axial, a estrutura 

transversal depende sobretudo do tipo de percursor da fibra e do seu processamento. O tamanho 

e densidade das falhas reduzem a resistência à tração das fibras, no entanto visto que um 
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compósito é constituído por milhares de fibras, a resistência à tração acaba por ser o efeito 

combinado de todas as elas. [25]  

 

 

Figura 2.11 – Diferentes estruturas transeversais para fibra de carbono [25]. 

 

A microestrutura da fibra afeta as suas propriedades. Devido à elevada taxa de eletrões 

deslocalizados e às camadas paralelas de grafeno existentes ao longo do eixo da fibra, estas 

apresentam boa condutividade térmica e elétrica na direção da fibra. Por vezes, este tipo de fibras 

consegue apresentar resultados ao nível dos metais, com valores de condutividade térmica entre 

21 e os 125 W/mK. Para fibras de módulo elevado do tipo PITCH o valor pode chegar a 500 

W/mK à temperatura ambiente. Relativamente à condutividade elétrica os valores também são 

semelhantes aos dos metais, sendo habitual que as fibras PITCH, com estruturas cristalinas bem 

organizadas, apresentem valores superiores às fibras de carbono do tipo PAN. [26] 

 

2.5.3.4. Propriedades elétricas da fibra de carbono 

 

Segundo Samer [27], as propriedades elétricas das fibras de carbono são avaliadas 

considerando o deslocamento dos 𝜋 – eletrões. A infiltração ocorre devido ao encapsulamento e 

ao salto de eletrões de uma fibra para outra ou por formação de uma rede de nanofibras. A 

variação na composição e estrutura das fibras de carbono, relacionada com as condições de 

produção e impurezas presentes na sua estrutura, são a causa das diferenças da resistividade 

elétrica desses materiais. 
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De uma forma geral, a resistividade elétrica é controlada de três maneiras diferentes: 

 Pelo regime tempo-temperatura durante a formação da fibra; 

 Pela orientação do alongamento das fibras durante o estágio de formação e 

carbonização; 

 Pela introdução de elementos químicos e grupos funcionais na estrutura das fibras 

de carbono. 

 

Num estudo realizado às fibras apresentadas na Tabela 2.4, mediu-se a resistividade 

elétrica dessas fibras, considerando-se que estas tinham diferentes propriedades mecânicas, 

físicas, elétricas e também diferentes percursores.  

 

Tabela 2.4- Propriedades das fibras a testar (Adaptado de [27]). 

Código 
Densidade 

( 3cm/g ) 
Módulo de Young 

(GPa) 
Resistividade elétrica 

(mΩ.cm) 

IMS 1,80 290 1,45 

UTS 1,79 240 2,05 

Celion 3000 1,78 230 1,82 

Celion 6000 1,78 230 1.82 

K637 2,12 630 0,66 

CN80 2,17 780 0,50 

Panex 1,81 242 1,55 

T700 1,80 135 1,60 

 

Através do uso de duas sondas e recorrendo ao cálculo de fórmulas foi efetuado o cálculo 

das resistividades elétricas, obtendo-se os valores apresentados no gráfico da Figura 2.12. 

 



 

25 
 

 

Figura 2.12- Valores da resistividade das diferentes fibras. [Adaptado de [27]] 

 

Observando o gráfico da Figura 2.13, que comparam os valores de 

densidade/resistividade elétrica, pode-se verificar que existem claramente dois grupos de valores, 

uns para fibras tipo PAN e outros para fibras PITCH. Percebe-se que o aumento da densidade 

facilita o movimento de eletrões, devido à existência de um maior, e mais alinhado, número de 

elementos estruturais (microfibras), sendo por isso normal verificar-se uma razão de 

proporcionalidade inversa entre a densidade e a resistividade elétrica. 

 

 

Figura 2.13- Resistividade vs Densidade [27]. 
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2.5.4. Reatividade da fibra de carbono com alumínio 

 

As reações nas interfaces entre fibras de carbono e matrizes metálicas são uma grande 

limitação do potencial deste tipo de materiais. As reações da fibra com o metal, durante a produção 

do compósito, podem levar à fragilização da matriz, à degradação da fibra e ao aparecimento de 

fases frágeis na mesma. Estas ocorrências podem conduzir o compósito a apresentar fracas 

propriedades mecânicas e tendência à corrosão. Torna-se, portanto, essencial perceber e analisar 

a reatividade da fibra de carbono com o alumínio. 

Num estudo, efetuado por S. Mercier [28], foram revestidas fibras de carbono com 

alumínio puro, através de um processo de deposição física de vapor (PVD) em vácuo. As amostras 

foram posteriormente pré-aquecidas num forno, equipado com um espectrómetro de massa, para 

avaliar os gases emitidos durante a reação. Verificou-se que foram libertados vários gases, tais 

como: H2, H2O, CO, N2 e CO2.. A temperaturas acima dos 600ºC, a quantidade de H2O, CO e CO2 

libertado diminuiu.  

À medida que a mecha vai sendo coberta com alumínio, a quantidade de CO libertada 

começa a ser menor. Torna-se necessário verificar se esta diminuição ocorre devido a reações 

entre o alumínio e os gases, ou se é determinada pelos gases aprisionados no revestimento de 

alumínio. Para fazer esta verificação, o autor introduziu no reator uma quantidade de CO e 

manteve-a em contacto com as fibras entrelaçadas revestidas com alumínio (Figura 2.14).  

 

 

Figura 2.14 – Evolução da pressão de CO introduzido (Adaptado de [28]). 
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Para temperaturas superiores a 650ºC, a diminuição da pressão do CO, introduzida no 

reator, salientou a reatividade entre o alumínio e CO. As reações com CO e 2CO  foram as 

seguintes: 

 

3O2Al3C4AlCO3Al6   (1) 

 

3O2Al23C4Al2CO3Al8   (2) 

 

No entanto, a reação principal ocorreu entre o alumínio e o carbono da fibra: 

 

3C4AlC3Al4   (3) 

 

O 34CAl  é produzido em todas as reações e a quantidade, correspondente às reações (1) 

e (2), pode ser estimada pela diminuição de CO e 2CO  que está depositado nas fibras. Sabendo 

a quantidade total produzida, pode-se então obter a percentagem de 34CAl  formado pela reação 

(3).  

Após avaliada a quantidade produzida pelas reações (1) e (2), verificou-se que a 

quantidade de CO e 2CO  libertada pela fibra durante o tratamento térmico foi reduzida, podendo-

se por isso afirmar que a quantidade de carboneto de alumínio formado na reação (3) é bastante 

superior comparativamente às reações (1) e (2). [28]  

 

2.5.5. Molhabilidade da fibra 

 

A molhabilidade é dada pela capacidade de um líquido espalhar sobre uma superfície 

sólida, envolvendo vários processos físicos e químicos [29, 30]. Esta propriedade depende de 

vários fatores, tais como, a tensão superficial, viscosidade, rugosidade superficial do sólido, difusão 

do líquido no sólido, entre outros [31]. 

De maneira a obter uma forte união entre a fibra e o líquido da matriz, neste caso o 

alumínio, é necessário ocorrer uma molhabilidade adequada da fibra, para produzir uma elevada 

área de contacto entre as faces [32]. A adesão na interface entre a fibra e a matriz tem uma 

elevada influencia na performance mecânica e eficácia do reforço de um compósito [33, 34].  
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Os problemas relacionados com a fraca molhabilidade do alumínio podem causar defeitos 

como porosidades das partes não infiltradas à volta do reforço, que levam à degradação das 

propriedades mecânicas. Portanto, o aperfeiçoamento da molhabilidade entre o reforço e a matriz 

é extremamente importante para garantir o fabrico de um compósito de elevada performance. [35] 

O estudo da molhabilidade envolve normalmente a medição do ângulo de contacto (  ). O 

ângulo de contacto é definido pela interseção de três tensões superficiais: a tensão da interface 

sólido-vapor 𝑌𝑆𝑉 , a tensão superficial do líquido 𝑌𝐿 e a tensão da interface líquido-sólido 𝑌𝑆𝐿, tal 

como está demonstrado na Figura 2.15. 

 

 

Figura 2.15 - Medição do ângulo de contacto 𝛉 (Adaptado de [36]). 

 

A relação entre o ângulo de contacto e as três tensões superficiais é dada pela equação 

de Young (Equação 1) [37]. Esta equação traduz um comportamento ideal de um líquido não 

reativo num substrato sólido ideal, isto é, quimicamente e fisicamente inerte, com superfície lisa 

e homogénea. Contudo, em termos práticos raramente se obtêm estas condições ideais. Não 

obstante, esta equação é um ponto de início fundamental para se compreender o processo da 

molhabilidade destes sistemas [29]. 

 

𝑌𝑆𝑉 − 𝑌𝑆𝐿 = 𝑌𝐿 cos(𝜃)                                                           (1) 

 

A molhabilidade é otimizada com a diminuição do ângulo de contacto, isto é, a 

molhabilidade ideal seria quando 𝜃 = 0. 

São conhecidos vários métodos que permitem melhorar a molhabilidade [38]: adicionar 

elementos de liga apropriados, tratamentos superficiais nos reforços da matriz, e a seleção 

adequada dos parâmetros como a temperatura do metal liquido. Estas são abordagens químicas 

que permitem a diminuição do ângulo de contato através do balanço de energias na interface entre 

o metal líquido, reforço e atmosfera. Alternativamente, a molhabilidade também pode ser 
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melhorada através de um processo físico, com o uso de vibração ultrassónica, como será analisado 

posteriormente.  

 

2.5.6. Fibra Tenax® HTA40 3K 

 

Atendendo a todas as propriedades estudadas anteriormente escolheu-se uma fibra do 

tipo PAN, da marca Toho Tenax, com as propriedades apresentadas na Tabela 2.5. Esta escolha 

prendeu-se, essencialmente, com o facto de a fibra do tipo PAN ser mais barata e ter uma maior 

acessibilidade (fornecida pelo laboratório de têxtil). Apesar das melhores propriedades elétricas da 

fibra do tipo PITCH, o seu preço e a sua maior densidade acabam por ser fatores determinantes 

na escolha das fibras tipo PAN. A necessidade de um número reduzido de filamentos levou a optar 

pelas fibras HTA em vez de HTS da mesma marca, que apresentam um maior número de 

filamentos. As restantes propriedades são apresentadas no Anexo A. 

 

Tabela 2.5- Características da fibra PAN escolhida. 

Características 

Número de filamentos 3000 

Diâmetro do filamento (µm) 7 

Densidade (𝐠/𝐜𝐦𝟑) 1,76 

Resistência à tração (MPa) 3950 

Módulo de elasticidade (GPa) 238 

Coeficiente de expansão térmica (W/mK) -0,1 

Condutividade térmica ( 610 /K) 10 

Resistividade elétrica (Ω.cm) 3106,1   
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2.6. VIBRAÇÃO ULTRASSÓNICA EM MMC 
 

Apesar de existirem algumas aplicações onde foi utilizada a vibração ultrassónica para 

melhorar a compatibilidade entre as fibras de reforço e metais, a técnica é relativamente recente 

e carece ainda de algumas explicações. 

 

2.6.1. Equipamento de vibração ultrassónica 

 

As aplicações utilizadas na tecnologia ultrassónica são determinadas pela viabilidade 

técnica para a geração e transmissão de vibrações com uma certa intensidade e frequência. Este 

tipo de vibração pertence à zona do espectro entre os 20 kHz e 1 MHz. Essencialmente, a 

instalação ultrassónica industrial envolve um transdutor (que converte um tipo particular de 

energia elétrica, ou mecânica, em energia acústica), uma fonte de potência e vários sistemas de 

medida e controlo de parâmetros acústicos. [39] 

Nos casos que serão mencionados posteriormente nesta dissertação, os equipamentos 

de ultrassons utilizados são todos constituídos por um transdutor que irá converter a energia 

elétrica, um radiador acústico (semelhante a um cilindro de metal) que irá receber a energia 

convertida pelo transdutor e um controlador de parâmetros como frequência, potência, amplitude, 

etc. Uma das principais, e essenciais, características deste tipo de equipamento é a capacidade 

de provocar cavitação acústica. [40] 

 

2.6.2. Cavitação acústica 

 

Os ultrassons são transmitidos em qualquer meio físico através de ondas que comprimem 

e alongam o espaço molecular do meio por onde passam. À medida que o ultrassom atravessa o 

meio onde se encontra, a distância média entre as moléculas irá variar conforme elas oscilam 

sobre a sua posição principal. Quando a pressão “negativa” causada pela onda ultrassónica é 

suficientemente elevada, a distância entre moléculas do líquido excedem a distância mínima 

molecular para aguentar o líquido intacto, levando ao rompimento do líquido e criando-se assim 

as bolhas de cavitação (Figura 2.16). 
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Figura 2.16 – Formação de bolhas de cavitação [41]. 

 

Conforme o líquido comprime e alonga, as bolhas formadas podem se comportar de duas 

maneiras diferentes: cavitação estável ou transiente. No primeiro caso as bolhas são formadas a 

intensidades ultrassónicas razoavelmente baixas, 1-3 2cm/W , oscilando por vários ciclos 

acústicos. Na cavitação transiente, ocorre formação de bolhas com intensidade superior a 10

2cm/W . As bolhas transientes expandem-se ao longo dos ciclos e, no mínimo, duplicam de 

tamanho antes de ocorrer um violento colapso por compressão. A Figura 2.17 apresenta a variação 

das bolhas para estes dois tipos de cavitação. [42]  

 

 

Figura 2.17 - Criação de bolhas de cavitação estável e criação e colapso de bolhas de cavitação transiente: a) gráfico (x) de 
deslocamento; b) cavitação transiente; c) cavitação estável; d) gráfico (P) de pressão [42]. 
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A principal fonte de efeitos mecânicos e químicos do uso de ultrassons advém do colapso 

de bolhas no estado transiente. Cada bolha ao colapsar provoca, imediatamente, temperaturas de 

vários milhares de graus e pressões superiores a 1 MPa. As colisões entre partículas são capazes 

de induzir mudanças significativas na morfologia, composição e reatividade da solução. [43] 

 

2.6.2.1. Cavitação ultrassónica em diferentes meios líquidos  

 

Com o objetivo de perceber o comportamento do alumínio líquido, durante a introdução 

de energia ultrassónica, é importante entender o que acontece em meios transparentes. Segundo 

Miravete A., [15], a experiência foi realizada em quatro meios diferentes: água fresca da torneira, 

água destilada, óleo de rícino e parafina. Para tal, foi colocado um radiador acústico num frasco 

contendo 500 ml de líquido, ajustando-se a frequência e potência até o transdutor se encontrar 

em estado de ressonância. Para verificar se o transdutor se encontra em ressonância, retira-se o 

radiador acústico do nível da água e se esta vaporizar rapidamente então o transdutor está no 

estado de ressonância. De acordo com a bibliografia [15], os parâmetros físicos utilizados pelo 

ultrassom, no estado de ressonância, bem como a informação relativa às bolhas resultantes dos 

testes, foram os indicados na Tabela 2.6.  

 

Tabela 2.6 – Parâmetros físicos e características das bolhas no estado de ressonância [15]. 

Meio 
utilizado 

Temperatura 
(ºC) 

Potência 
(W) 

Frequência 
(kHz) 

Quantidade 
de bolhas 

Forma da bolha 

Água fresca 
da torneira 

15 750 20.1 Grande Redonda/pequena 

Água 
destilada 

15 800 49 Pouca 
Redonda/muito 

pequena 

Óleo de 
rícino 

15 700 18.7 Pouca Grande/elíptica 

Parafina 70 500 18.3 Muito pouca 
Muito 

grande/elíptica 

 

Dos parâmetros escolhidos acima, convém fazer referência à frequência de vibração. As 

frequências variam pouco entre si para os vários meios, no entanto é um aspeto fundamental e 

com influência na ocorrência de cavitação. A existência do campo ultrassónico não implica, 

obrigatoriamente, a ocorrência da implosão da bolha e a respetiva cavitação. [44]  
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Para uma determinada potência, a existência de cavitação está dependente da frequência 

acústica do ultrassom (𝑓) e da frequência de ressonância da bolha (𝑓𝑏). Quando (𝑓)  < (𝑓𝑏) a 

bolha colapsa, permitindo a ocorrência de cavitação. No sentido oposto as oscilações da bolha 

tornam-se mais complexas e não colapsam. A Tabela 2.7, que apresenta os raios para bolhas de 

água (𝑅0) e as respetivas frequências de ressonância, demonstra que o tamanho da bolha 

influencia, acentuadamente, a facilidade de ocorrer cavitação. Quanto menor o tamanho da bolha, 

maior será o seu (𝑓𝑏) e, por consequência, menor terá que ser o (𝑓) para a bolha colapsar. [15]  

 

Tabela 2.7- Frequência de ressonância de bolhas, dependendo do seu tamanho. [15] 

𝑹𝟎 (mm) 𝒇𝟎 (kHz) 

3.3 1 

0.33 10 

0.033 100 

0.003 1000 

 

A cavitação em interfaces líquido-sólido é bastante diferente da cavitação em meios 

puramente líquidos. Perto de uma face sólida, o colapso das bolhas torna-se não-esférico, 

conduzindo jatos de líquido a elevada velocidade para a superfície (Figura 2.18) criando danos 

causados pelo choque. Grande parte da energia provocada pela vibração é transferida para a 

aceleração do jato, mais do que propriamente na parede da bolha, podendo este alcançar 

velocidades na ordem das centenas de metros por segundo. As ondas de choque criadas pelo 

colapso durante a cavitação do líquido podem induzir danos à superfície e até a fragmentação de 

materiais frágeis. [43] 

 

 

Figura 2.18 – Formação de um micro-jato durante o colapso da bolha perto da superfície [43]. 
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2.6.3. Influência da cavitação ultrassónica na infiltração do metal líquido 

 

Sabe-se que o uso de intensidade acústica e/ou a adição de pequenas quantidades de 

magnésio, melhora a infiltração de alumínio líquido em fibras de carbono [45]. 

Nesta secção é demonstrado o efeito da cavitação acústica na infiltração de CF/Al (fibra 

de carbono/alumínio), tendo em conta um artigo elaborado por T. Matsunaga et al., através de 

resultados obtidos em testes experimentais, [46]. 

Para a realização dos testes foi utilizado alumínio com elevado grau de pureza, e também 

algumas ligas de alumínio, e uma fibra de carbono com 6000 filamentos e com 5,19 m  diâmetro. 

Para fabricar os compósitos CF/Al fez-se passar a fibra de carbono num forno de pré-aquecimento, 

com o objetivo de eliminar a camada protetora das fibras de carbono (normalmente utilizada para 

melhorar a maneabilidade da fibra). As fibras de carbono entraram então em contacto com o metal 

líquido a 680ºC, passando por um furo de 5 mm no radiador acústico. Enquanto passaram no 

furo a uma velocidade de 0,03 m/s foi-lhes aplicada uma vibração de 18,5 kHz desde 0 a 200 W. 

O esquema apresentado na Figura 2.19 demonstra este processo. 

 

 

Figura 2.19 – Esquema da infiltração ultrassónica [46]. 
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De acordo com a literatura [46], foi difícil observar a cavitação em ligas de alumínio, 

recorrendo-se por isso à emissão acústica (AE). Para tal, monitorizaram-se as ondas sonoras numa 

solução de acetona com 5% de volume, posteriormente alteradas pela transformada de Fourier. 

Para examinar os efeitos da potência acústica foram utilizadas diversas ligas de alumínio 

(Al-Mg, Zn, Bi), [46]. A Figura 2.20 mostra a cavitação acústica gerada na solução de acetona 

quando a potência foi de 60 W. Pode-se verificar a ocorrência de cavitação acústica nas zonas (a) 

e (b), no buraco do radiador acústico e por baixo do radiador acústico respetivamente, e a não 

ocorrência de cavitação na zona apresentada com a letra (c) (zona afastada do radiador acústico).  

 

 

Figura 2.20- Cavitação ultrassónica gerada a 60 W na solução de glicerol [46]. 

 

Por comparação do espectro para as posições (a) e (b) com a posição (c), obtiveram-se 

as frequências características das cavitações acústicas. O espectro para as três posições (a) a (c) 

quando uma vibração de 60 W é aplicada na solução de acetona, pode ser visto na Figura 2.21, 

[46]. 

Na frequência à volta de 260 kHz podemos observar no espectro picos elevados para as 

posições (a) e (b), mas não para a posição (c). Este pico poderá indicar a ocorrência de cavitação 

acústica. Outro pico foi observado a sensivelmente 18,5 kHz, independentemente da posição da 
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onda. Esta frequência é igual à frequência do transdutor e é descrita como “harmónica”. Para 5 

e 10 kHz nas posições (a) e (b), verificam-se também fortes picos que representam as frequências 

“sub-harmónicas” sendo aproximadamente ¼ e ½ da frequência harmónica. Estas frequências 

“sub-harmónicas” advêm da oscilação ou colapso das bolhas de cavitação. [47] 

 

 

Figura 2.21 – Espectro de frequências para 5% volume de acetona em várias posições [46]. 

 

Para perceber a influência do tipo de meios o autor efetua o mesmo processo em água 

destilada e glicerina. A Figura 2.22 mostra o espectro destas soluções durante a ocorrência de 

cavitação acústica. O valor máximo de potência depende do meio e, neste caso, o valor é 60 W 

para a água e para a solução de acetona e 12 W para a glicerina. Mais uma vez, picos fortes foram 

observados para 5, 10 e 260 kHz independentemente do tipo de solução. Chegando-se à 

conclusão que as frequências características para a cavitação acústica são então 5, 10 e 260 kHz.  
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Figura 2.22- Espectro de frequência em (a) água destilada a 60 W, (b) 5 vol % de solução de acetona a 60 W, 
 e (c) glicerina a 12 W.  

 

Visto se ter verificado diferentes potências ultrassónicas para a ocorrência de cavitação foi 

testado o efeito da potência numa liga de Al-Mg. A Figura 2.23 mostra o espectro de frequências 

para potências de 50, 150 e 200 W. Para 200 W foram observados picos característicos a 5,10 e 

260 kHz que se prevê terem sido causados pela cavitação, o mesmo não ocorrendo para potências 

inferiores a 150 W. A experiência reforçou a ideia que apenas para potências iguais ou superiores 

a 200 W se dá a ocorrência de cavitação.  
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Figura 2.23 – Espectro de frequências na liga de AL-Mg entre 50-200 W.  

 

Quando ocorre cavitação obtêm-se melhorias na infiltração do metal líquido na fibra de 

carbono. A Figura 2.24 apresenta a fibra não infiltrada (a) e a fibra totalmente infiltrada (b). Note-

se que esta infiltração ocorreu na liga de alumínio com 2,4% Mg e não em alumínio puro. 

Observando o espectro de frequências para o alumínio puro (Figura 2.25), comparativamente com 

ligas de Al-Mg, verifica-se que a potência de 200 W foi insuficiente para promover a cavitação 

ultrassónica, podendo não haver melhoria de molhabilidade e a consequente não melhoria na 

infiltração.  

 

 

Figura 2.24 – Corte de secção típico da liga de Al-Mg à velocidade de 0.03 m/s e potência de 200 W. 
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Figura 2.25 – Espectro de frequências para alumínio puro e ligas Al-Mg a 200 W 

 

Deste subcapítulo retira-se informações importantes para a infiltração do alumínio em fibra 

de carbono através do uso de vibração ultrassónica. Percebe-se, ainda, que existem diversos 

fatores que influenciam a infiltração, podendo-se destacar a:  

 Potência do transdutor; 

 Presença de elementos de liga como magnésio; 

 Frequência de vibração; 

 Proximidade do radiador com a fibra.  

No que diz respeito à infiltração com alumínio puro, é importante frisar que a potência 

máxima utilizada (200 W) não conseguiu promover a cavitação acústica, sendo por isso necessário 

utilizar potências superiores para a mesma poder ocorrer. 
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2.6.4. Influência da vibração acústica na molhabilidade 

 

Na bibliografia [48], foi testado o efeito da vibração acústica no fabrico de uma MMC, 

nomeadamente a infiltração de níquel poroso em ligas de alumínio. Para determinar o ângulo de 

contato entre o líquido e o sólido, os investigadores colocaram uma resina líquida de poliéster num 

prato de vidro a 27ºC e avaliaram os resultados recorrendo a uma câmara de vídeo. Os resultados 

após 60 segundos, com e sem vibração ultrassónica, podem ser observados na Figura 2.26, onde 

se verificou que sem vibração, o ângulo de contato permaneceu igual durante os 60 segundos. 

Por outro lado, quando foi utilizada a vibração ultrassónica o ângulo diminuiu 9º, logo no início da 

vibração, e após 60s de vibração diminuiu para 60º. No final do teste com vibração, o ângulo 

aumentou 7 graus (67º), no entanto não retornou ao valor inicial (79º), pelo que se pôde concluir 

que a vibração ultrassónica realmente aumenta a molhabilidade.  

 

 

Figura 2.26 – Ângulo de molhabilidade sem e com vibração ultrassónica, respetivamente [48]. 

 

Existem outros exemplos, ainda mais evidentes, de melhorias da molhabilidade provocada 

pelo uso de vibração acústica. Na Figura 2.27 pode-se verificar a tremenda influência da vibração 

acústica numa esfera de dióxido de silício (SiO2) imersa numa liga de alumínio. A Figura 2.27a, 

correspondente à ausência de vibração, mostra um ângulo de contacto de 160º, enquanto que 



 

41 
 

Figura 2.27b apresenta um ângulo de contacto de 40º na presença de vibração ultrassónica. É 

uma diferença evidente e que, no caso de MMCs, poderá significar a diferença entre um composto 

aplicável, ou não, a nível industrial.  

 

 

Figura 2.27 – Ângulo de contacto entre a esfera de 𝐒𝐢𝐎𝟐 e a liga de alumínio. a) sem vibração ultrassónica e b) com vibração 

ultrassónica. 

 

2.6.5. Infiltração de alumínio em compósitos usando ultrassons 

 

Após confirmar a existência de cavitação ultrassónica nos diferentes meios líquidos 

mencionados anteriormente, o autor Miravete, [15], resolveu aplicar os mesmos princípios, 

ajustando a potência e a frequência do ultrassom, em alumínio a 700ºC. Segundo o mesmo, o 

ajuste da frequência e da potência levou a resultados da mesma gama dos meios anteriormente 

testados. Por esta razão, depreende-se que a cavitação ocorrida em óleo ou água também deveria 

ocorrer em alumínio líquido.  

Para efetuar o teste foi utilizado um esquema semelhante ao da Figura 2.28, onde uma 

fibra cerâmica é puxada continuamente, num banho com o compósito de SiC/Al, sendo agitada 

durante o banho por um radiador acústico acoplado a um transdutor. 
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Figura 2.28 – Esquema de aplicação da vibração ultrassónica na fibra: 1) Fibra; 2) Alumínio líquido; 3) Radiador acústico; 

4)Transdutor; 5) Gerador; 6) Motor de enrolamento de fibra [15]. 

 

Com a ação do ultrassom, a fibra que inicialmente não apresentava molhabilidade, acabou 

por molhar e o alumínio infiltrou-se, obtendo-se um fio compósito contínuo. O ajuste do radiador 

acústico, o aumento do tempo de utilização da vibração ultrassónica na fibra e outros parâmetros 

de fabrico, permitiram obter um compósito de alumínio com fibra com uma boa infiltração. [15]  

Existem alguns artigos científicos que mostram resultados positivos para a junção de fibras 

de carbono com alumínio através do uso de ultrassons, sem no entanto haver especificação dos 

parâmetros de fabrico. O único artigo encontrado que utiliza o método de infiltração ultrassónica 

para produção de cabos de liga de alumínio/fibra de carbono, e que faz referência às condições 

experimentais e parâmetros utilizados, pertence a T. Matsunaga et al, [49], que utilizou um método 

igual ao apresentado na Figura 2.19 e com as condições experimentais apresentadas na Tabela 

2.8.  

  

Tabela 2.8 – Parâmetros de produção de cabos Al-Mg/CF (Adaptado de [49]). 

Velocidade de fabrico 0,03 – 0,22 m/s 

Tempo de contacto com o metal líquido 0,91 – 6,7 s 

Temperatura do metal líquido 680ºC 

Frequência do ultrassom 18,5 kHz 

Potência do ultrassom 200 W 

Amplitude do ultrassom 40 µm 

 

As condições definidas na Tabela 2.8 foram, segundo o autor, consideradas satisfatórias 

e suficientes para uma boa infiltração do alumínio. Não obstante, a pequena percentagem de 

magnésio presente representou um efeito determinante na boa infiltração do alumínio, como se 

pode verificar na Figura 2.29. 
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Figura 2.29- Influência da adição de magnésio na infiltração do alumínio [45]. 

 

Foram ainda encontradas duas patentes relativas á criação de matrizes compósitas de 

alumínio/fibra de carbono:  

i. A patente “Aluminum-carbon fiber composites” com o número US3473900 A, que utiliza 

um revestimento de tântalo para melhorar a molhabilidade; 

ii. E a patente “Carbon-fiber-reinforced aluminum composite matéria” com o número 

US3871834 A, que apresenta resultados mas com adição de elementos de liga. 
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Capítulo 3  
PROJETO DE EQUIPAMENTO PARA PRODUÇÃO DE 

CABOS 

Para o desenvolvimento deste projeto foi definido criar um sistema de vibração que 

permitisse a agitação do banho de alumínio, com o intuito de produzir almas condutoras. Neste 

capítulo é apresentado o procedimento seguido, bem como os materiais utilizados para a produção 

deste equipamento. 

3.1. SISTEMA DE VIBRAÇÃO ULTRASSÓNICA 

Inicialmente, foi colocada a hipótese de se utilizar o sistema ultrassónico disponível no 

Departamento de Materiais (Universidade do Minho), apresentado na Figura 3.1.  
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Figura 3.1- Homogeneizador laboratorial ultrassónico [50]. 

 

Este equipamento é descrito pela marca como aplicável para emulsionar, dispersar, 

desaglomerar e efetuar moagem húmida (redução do tamanho das partículas). Permite ainda a 

perturbação e a desintegração das células, a extração, a desgaseificação, bem como processos 

sonoquímicos. [50]  

O aparelho não foi portanto construído com o objetivo de promover agitação em metais 

líquidos com temperaturas a rondar os 700ºC. Deste modo, tornou-se necessário estudar a 

possibilidade de colocar o aparelho em funcionamento num metal líquido a elevadas temperaturas, 

como é o caso do alumínio. 

As principais características deste equipamento são; 

- Potência de 0 - 200 W; 

- Frequência de 26GHz (não variável); 

- Amplitude ajustável de 20% a 100%.  

 

Para esta aplicação, o radiador acústico teria que estar colocado no alumínio, o que levaria 

a uma condução térmica elevada desde o radiador acústico até ao transdutor, correndo o risco de 

ultrapassar a sua temperatura máxima de funcionamento que é de aproximadamente 50ºC. Sendo 

assim, propôs-se adaptar um novo radiador acústico, com dimensões suficientes para colocar um 

sistema de arrefecimento entre o radiador acústico e o transdutor. 

 

 



 

47 
 

3.1.1. Radiador acústico 

 

Uma importante necessidade para o uso deste equipamento seria a criação de um 

radiador acústico capaz de se adaptar ao transdutor. Averiguou-se que o novo radiador acústico 

teria de ter aproximadamente 200 mm de comprimento, para se poder colocar um sistema de 

arrefecimento entre ele o transdutor, e o seu peso não deveria ultrapassar o peso do maior radiador 

acústico disponibilizado pela marca, ou seja, 104 g.  

O design do radiador acústico depende de inúmeros cálculos e análises de elementos 

finitos [51]. As limitações temporárias deste trabalho não iriam permitir o correto 

dimensionamento de um radiador acústico. Deste modo, utilizaram-se dois programas de 

simulação de radiador acústicos: Power Ultrasonic Sonotrode Calculators e SonoAnalyzer. 

 

3.1.1.1. Simulações de radiadores acústicos 

 

Numa tentativa de perceber se seria possível adaptar o radiador acústico desejado ao 

equipamento, utilizaram-se dois programas que permitem obter a frequência necessária para 

aquelas dimensões. Os parâmetros de entrada destes softwares são:  

- Forma do radiador acústico (cilíndrico, exponencial, etc.); 

- Amplitude do equipamento; 

- Dimensões pretendidas; 

- Material do radiador acústico. 

 

Sabendo as dimensões que o radiador acústico deveria possuir, efetuaram-se as 

simulações no programa Power Ultrasonic Sonotrode Calculators e no programa Sonoanalyzer. Os 

resultados são apresentados na Figura 3.2 e Figura 3.3, respetivamente, onde está evidenciado 

com um retângulo a vermelho a frequência necessária, determinada na simulação. 

No primeiro caso optou-se por simular um radiador acústico cilíndrico com um diâmetro 

invariável de 15 mm e uma altura de 150 mm, enquanto no segundo caso optou-se por tentar 

escolher uma geometria de radiador acústico semelhante ao fornecido pela marca e com 100 mm 

de altura. 
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Figura 3.2 – Simulação em Power Ultrasonic Sonotrode Calculators.  

 

 

 

Figura 3.3- Simulação em Sonoanalyzer.  
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As simulações permitiram concluir que para o radiador acústico poder ser utilizado com 

aquelas dimensões, a frequência do equipamento deveria ser significativamente inferior aos 26 

GHz. 

Foram efetuadas diversas simulações, que podem ser vistas no anexo B, cujos resultados 

obtidos permitiram inferir que não é possível adaptar um radiador acústico com as dimensões 

necessárias sem variar a frequência.  

Tendo em consideração que a frequência do equipamento disponível no departamento é 

inalterável, surgiu a necessidade de se desenvolver um outro sistema capaz de substituir a 

vibração ultrassónica. Neste sentido, optou-se por utilizar um sistema de vibração mecânica. 

 

3.2. SISTEMA DE VIBRAÇÃO MECÂNICA E FUNDIÇÃO DO 
ALUMÍNIO 
 

Como foi referido na secção anterior, devido à impossibilidade de se utilizar o equipamento 

de vibração ultrassónica disponível no departamento, optou-se por utilizar a vibração mecânica. 

Este tipo de vibração permite a agitação do com frequências muito mais baixas (na ordem das 

centenas de Hz em comparação com os milhares de Hz da vibração ultrassónica) e amplitudes 

maiores. 

Para se poder realizar os testes à escala laboratorial, foi necessário construir um 

equipamento com os seguintes componentes: 

 Instrumento de vibração mecânica; 

 Forno de resistências de cadinho; 

 Bobine de fibra; 

 Motor para puxar a fibra; 

 Suporte. 

 

3.2.1. Instrumento de vibração mecânica 

 

A escolha de um instrumento de vibração, que se adaptasse às necessidades deste 

trabalho, estava dependente de fatores como a frequência, tipo de mecanismo e custo. O objetivo 

seria efetuar o mesmo movimento do sistema ultrassónico, mas com características adaptadas 

para a vibração mecânica. O novo mecanismo tem então que permitir uma boa frequência de 



50 
 

vibração, dentro das gamas da vibração mecânica, movimento linear vertical de um cilindro e 

amplitude reduzida (ainda que significativamente maior que na vibração ultrassónica). 

Após uma pequena pesquisa sobre equipamentos como máquinas de serrar, multi-

ferramentas, atuadores lineares ou máquinas de furar foi escolhida uma máquina, já existente no 

laboratório, multi-ferramentas que, entre outras, tem as seguintes características: 

 Frequência: 250-350 Hz 

 Amplitude: 5 mm 

 Potência: 280 W 

 

O movimento efetuado por esta máquina pode ser visto na Figura 3.4. O movimento 

efetuado por esta máquina não é totalmente linear vertical e por isso levou à necessidade de se 

construir uma pequena adaptação ao mecanismo (Figura 3.5).  

 

 

Figura 3.4- Esquema das três posições de movimento da máquina em funcionamento. 
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Figura 3.5- Adaptação do mecanismo para garantir o movimento vertical. 

 

Para a fusão do alumínio foi utilizada uma bobine de indução e um cadinho, disponíveis 

no CT2M. Visto que a mecha terá de passar pelo meio do cadinho foram feitos dois furos de 8 

mm no meio do cadinho, sendo depois necessário construir uma peça capaz de encaixar nesses 

furos e, ao mesmo tempo, capaz de evitar o derrame de alumínio. Para isso, utilizaram-se duas 

peças em grafite, representadas na Figura 3.6. O seu posicionamento em relação ao cadinho e ao 

sistema de vibração pode ser verificado na Figura 3.7. 

 

 

Figura 3.6- Peça em grafite. 
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Figura 3.7- Disposição dos vários elementos do sistema vibração/fundição: a) sistema final e b) pormenor do interior do 

sistema. 

 

3.2.2. Suporte para o sistema de vibração 

 

Para conjugar todos os componentes necessários para o equipamento de vibração 

pequena, foi necessário modelar e desenvolver um sistema de suporte. O objetivo deste suporte  

é garantir a estabilização de todo o conjunto vibração/fundição. Assim, é necessário um 

equipamento que suporte a máquina de vibração mas também que permita a colocação da bobine 

da fibra, do cadinho e do motor elétrico para puxar a fibra. A modelação deste suporte está 

representada na Figura 3.8, bem como as respetivas indicações do posicionamento dos outros 

elementos. 

A modelação final do sistema (Figura 3.9) foi efetuada para facilitar a construção de todo 

o equipamento. No entanto, era expectável que durante a construção, alguns aspetos tivessem de 

ser reformulados. 
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Figura 3.8- Suporte para o sistema. 

 

 

Figura 3.9- Modelação final do sistema de vibração/fundição. 
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3.2.3. Montagem do equipamento 

 

Os principais desvios na montagem do equipamento, comparativamente com a 

modelação, prenderam-se com o facto de a vibração da máquina causar instabilidade na estrutura. 

Por isso, foram adicionadas uma base e um topo em madeira, e recorreu-se ao uso de borrachas, 

entre o suporte e a base, para diminuir as vibrações do sistema. O aspeto final do equipamento 

pode ser visto na Figura 3.10. 

 

 

Figura 3.10- Equipamento para a produção de almas condutoras. 
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Capítulo 4  
PROCESSAMENTO DE ALMAS CONDUTORAS (À ESCALA 

LABORATORIAL) 
 

Após reunidas todas as condições necessárias para a produção dos compósitos CF/Al 

procedeu-se à realização de testes experimentais com diferentes parâmetros de processo. As 

variáveis passiveis de sofrerem alterações foram: a temperatura do metal líquido, os tratamentos 

efetuados à fibra, o tempo de contato fibra/metal e a frequência de vibração da máquina multi-

ferramenta. A minimização de perdas elétricas é um fator essencial e por conseguinte, neste 

trabalho, não se efetuaram alterações no que diz respeito à adição de ligas no alumínio. 

 

4.1. TESTES EXPERIMENTAIS SEM TRATAMENTOS À FIBRA 
 

O primeiro grupo de testes experimentais foram efetuados sem qualquer tipo de 

tratamento prévio da fibra, onde apenas se fez variar alguns parâmetros de processamento. Foram 

utilizados dois valores diferentes de temperatura: primeiro foram efetuados testes a 700ºC, por 

corresponder a um valor típico de temperatura de fundição de alumínio e, posteriormente, utilizou-

se uma temperatura de 1000ºC visto que o aumento da temperatura traduz-se numa melhoria da 

molhabilidade, devido à reação interfacial da matriz do alumínio e a fibra de carbono, no entanto, 
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com a condicionante de se formar um material mais frágil [52]. Na Tabela 4.1 são apresentados 

os quatro primeiros testes efetuados e os respetivos parâmetros utilizados. 

 

Tabela 4.1- Parâmetros utilizados nos testes 1-4.  

Teste 
Temperatura do 

metal (ºC) 
Frequência de 
vibração (Hz) 

Tempo de contacto 
metal/fibra (s) 

1 700 Sem vibração 12 

2 700 250 12 

3 1000 Sem vibração 22 

4 1000 250 22 

 

4.1.1. Teste de alumínio e fibra de carbono (1 e 2) 

 

Nos primeiros testes (1 e 2) efetuados colocou-se a fibra a passar no cadinho com 

velocidade controlada pelo motor elétrico. A velocidade do motor é de 0,0042 m/s, para um 

cadinho de 50 mm de diâmetro, e o tempo de contacto metal/fibra será, aproximadamente, de 

12 segundos. 

Após a fusão do metal, aguardaram-se alguns minutos até a temperatura estabilizar nos 

700ºC (temperatura controlada por um termopar) e deu-se início ao processo de condução da 

fibra pelo banho de alumínio, isto é, a fibra foi sendo puxada pelo interior do cadinho com o 

alumínio fundido. O resultado obtido pode ser visto na Figura 4.1, onde se verifica que a fibra não 

aderiu ao alumínio. Quanto ao teste 2, o facto de se adicionar uma fonte de vibração não alterou 

o resultado final e, tal como no teste 1, não foi detetado qualquer vestígio de alumínio aderido à 

fibra. 

Com base nos dois primeiros testes colocou-se a hipótese de o furo de saída estar a 

impedir a passagem do alumínio. Esta hipótese acaba por ser refutada no teste 3 e 4, como se 

pode verificar em seguida (secção 4.1.2). 
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Figura 4.1- Fibra de carbono sem qualquer vestígio de alumínio. 

 

4.1.2. Teste de alumínio e fibra de carbono (3 e 4) 

 

Ao executar o terceiro teste foram utilizadas condições semelhantes às do teste 1, mas 

com a alteração da temperatura e do tempo de contacto da fibra com o metal. O tempo de contacto 

passou a ser de 22 segundos (10+12), sendo que os 10 segundos é o tempo que a fibra está 

parada no interior do cadinho e os 12 segundos correspondem ao tempo que o motor demora a 

puxar a fibra. 

A Figura 4.2 demonstra que o alumínio saiu junto com a fibra, no entanto fica evidenciada 

a fraca adesão e molhabilidade da fibra de carbono com o alumínio puro. O alumínio saiu 

totalmente depositado sobre a fibra e acabou por se separar durante a solidificação. Com a 

aplicação de vibração mecânica (teste 4) os resultados foram semelhantes aos constatados no 

teste 3. O facto de o alumínio sair depositado sobre a fibra permitiu concluir que o furo de saída 

não impede a saída de alumínio. 

 

 

Figura 4.2- Fibra de carbono e alumínio totalmente separados. 
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4.2. TESTES EXPERIMENTAIS COM TRATAMENTOS À FIBRA 
 

No final dos quatro primeiros testes ficou percetível que, em concordância com o revisto 

no estado da arte, a fibra de carbono e o alumínio não aderem/molham sem interferência de 

outros processos. Por estas razões, e tendo em conta a exigência da não alteração das 

propriedades do metal, resolveu-se efetuar mais alguns testes, sem vibração, no entanto com 

tratamentos efetuados previamente à fibra de carbono. Os parâmetros utilizados dos próximos 

testes são apresentados, em seguida, na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2- Parâmetros utilizados nos testes 5 e 6. 

Teste 
Temperatura do 

metal (ºC) 
Tratamento utilizado na 

fibra 
Tempo de contacto 

metal/fibra (s) 

5 700 
Pré-aquecimento 

(atmosfera não controlada) 
12 

6 700 Revestimento de Níquel (1) 12 

 

 

4.2.1. Teste de alumínio e fibra de carbono pré-aquecida  

 

No teste 5 procedeu-se a um pré-aquecimento da fibra a 700ºC, tendo em conta o artigo 

de Matsunaga et al. [49], com o intuito de remover a camada de resina presente na fibra. Para 

tal, a fibra foi colocada numa mufla durante 4 minutos e, após este tempo, ficou visível a olho nu 

que a fibra perdeu o seu aspeto brilhante e aparentou ficar mais frágil. Posteriormente, deu-se 

início ao processo de passagem da fibra pelo banho de alumínio. No entanto, ao tentar passar a 

fibra no cadinho com o alumínio líquido a fibra acabou por “partir” não tornando possível a 

realização deste ensaio. Uma possível razão para a fragilização verificada na fibra, foi o facto do 

pré-aquecimento não ter sido efetuado em atmosfera controlada (azoto, árgon, etc.), ao contrário 

do que aconteceu na bibliografia [15] [49], levando a possível perda de propriedades mecânicas 

da mesma. 
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4.2.3. Teste de alumínio e fibra de carbono revestida a níquel  

 

Com o intuito de melhorar a molhabilidade da fibra de carbono existem diversos tipos 

revestimentos aos quais se pode recorrer, tais como Cu, Ni, Ag, TiC, SiC, 2TiB , entre outros [53]. 

Tendo em conta os bons resultados obtidos em bibliografia pesquisada [54], e acessibilidade dos 

materiais necessários, optou-se por efetuar uma eletrodeposição de Níquel (Ni) na fibra de 

carbono. 

O processo de eletrodeposição, também conhecido por galvanoplastia, representa uma 

técnica largamente utilizada em inúmeras aplicações. De uma forma geral, este processo visa 

depositar uma fina camada de metal numa superfície condutora, através de células eletrolíticas. 

A importância desta técnica está relacionada com as propriedades que se podem transmitir ao 

produto final, por exemplo, permite a deposição de ouro em joias, tornando o seu aspeto mais 

atrativo. A deposição de zinco ou estanho pode permitir melhorias na resistência à corrosão, e por 

vezes utiliza-se apenas para conferir espessura ao produto final. [55] 

Na Figura 4.3 observa-se a eletrodeposição de ouro num anel de alumínio. Para tal foi 

necessário um ânodo (+) (ouro), um cátodo (-) (alumínio), uma corrente elétrica, que permite o 

fluxo de eletrões, e um banho com solução do material que se quer depositar (nitrato de ouro). No 

caso particular deste projeto, o ânodo será o níquel e o cátodo será a fibra de carbono.  

 

 

Figura 4.3- Esquema representativo da eletrodeposição de ouro em alumínio (Adaptado de [56]). 
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O equipamento disponível para a realização dos testes deste projeto é apresentado na 

Figura 4.4. Este sistema permite variar a temperatura da solução, o tempo de eletrodeposição e 

a potência. 

 

 

Figura 4.4- Equipamento para eletrodeposição, disponível do CT2M. 

 

Numa primeira tentativa (teste 6), a eletrodeposição do níquel foi efetuada tendo em conta 

os parâmetros pré-definidos no laboratório de materiais para a eletrodeposição de níquel. Esses 

parâmetros estão indicados na Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3- Valores definidos pelo laboratório CT2M (teste 6). 

Parâmetros de teste 

Temperatura (ºC) 60 

Tempo da eletrodeposição (minutos) 1 

Intensidade da corrente (A) 0,15 

 

Nesta eletrodeposição, a fibra foi mergulhada numa tina contendo solução de níquel 

enquanto a placa de níquel se encontrava, apenas parcialmente imersa na solução, de modo a 

evitar a contaminação pelo cobre, cuja presença permite a passagem de corrente elétrica. 

Na Figura 4.5 é apresentada a fibra sem revestimento (em cima) e com o revestimento 

(em baixo). Nota-se uma cor mais abrilhantada da fibra revestida mas percebe-se também que 

partes da fibra não conseguiram ficar cobertas por níquel. Esta situação pode dever-se ao facto de 

a fibra estar totalmente mergulhada na solução e apenas a fibra mais próxima da placa de níquel 

conseguir ficar revestida. 
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Figura 4.5- Fibra sem (em cima) e com (em baixo) revestimento. 

 

Finalizada a eletrodeposição procedeu-se à fundição do alumínio e à respetiva passagem 

da fibra pelo metal, sendo utilizados os parâmetros previamente definidos na Tabela 4.2. 

O resultado obtido pode ser observado na Figura 4.6, onde se verifica que apenas parte 

da mecha conseguiu aderir ao alumínio. Esta situação pode advir do fraco revestimento de níquel 

em algumas partes da mecha. 

 

 

Figura 4.6- Mecha com alumínio apenas na parte inicial. 

 

Outros fatores importantes e que possam ter influenciado os resultados finais são os 

parâmetros utilizados no processo. O facto da velocidade do motor e a temperatura de 1000ºC 

serem demasiado elevadas poderão ter influenciado a solidificação de grande parte do metal já 

fora da peça de grafite. Isto pode acontecer por dois motivos:  

- O tempo de contacto com o metal ser demasiado curto: devido ao motor puxar a fibra 

sempre à mesma velocidade, apenas a fibra que já está dentro do cadinho durante a solidificação 

do metal fica depositada; 

- A temperatura de 1000ºC ser muito elevada e não dar tempo para o metal solidificar 

antes de sair do cadinho.  

Desta forma, optou-se por  diminuir a temperatura para 700ºC.  
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4.2.4. Teste de alumínio e fibra de carbono revestida a níquel (7) 

 

Visto que o revestimento de níquel efetuado no teste 6 não ficou como era previsto, os 

parâmetros do processo de eletrodeposição foram alterados com o intuido de se realizar um novo 

revestimento da fibra mais eficaz. De acordo com Hua Z. [54], os parâmetros de eletrodeposição 

considerados ideais para a eletrodepoisção de níquel e que foram utilizados neste novo teste (teste 

7) são os definidos na Tabela 4.4.  

 

Tabela 4.4- Parâmetros definidos no artigo de Hua Z, [54], (teste 7). 

Parâmetros de teste 

Temperatura (ºC) 50 

Tempo da eletrodeposição (min) 7 

Intensidade da corrente (A) 0,39 

 

Utilizando estes parâmetros obteve-se uma fibra aparentemente bem revestida, uniforme 

e com aspeto brilhante, como se pode verificar na Figura 4.7.  

 

 

Figura 4.7- Fibra sem revestimento (em cima), fibra revestida (em baixo). 

 

Posteriormente, uma amostra de fibra revestida foi observada no Microscópico Eletrónico 

de Varrimento (SEM), disponível no SEMAT (Serviços de Caracterização de Materiais da 

Universidade do Minho) em Guimarães.  

Para efetuar a observação da qualidade do revestimento cada amostra é colocada numa 

rolha de garrafa, coberta com resina epóxi (Figura 4.8), e é criada uma superfície suficientemente 

polida para se obter uma observação mais detalhada.  

Para efetuar o polimento foi utilizada uma lixa de granulometria elevada que foi sendo 

diminuida conforme a rugosidade da amostra for dimuindo também. Neste caso o polimento de 
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todas as amostras foi iniciado com uma lixa de 180 mesh e terminado com uma de 4000 mesh, 

passando por 320, 800, 1200 e 2500 mesh, sempre alterando 90º a posição da amostra de uma 

lixa para a outra, permitindo assim observar a orientação dos riscos na resina. Para finalizar foi 

utilizado um pano abrasivo de diamente de 6 mesh e procedeu-se à limpeza das amostras com 

álcool e água. 

 

 

Figura 4.8- Fibra revestida a níquel e fixa em epóxi: a) antes do polimento, b) depois do polimento. 

 

Foram retiradas as imagens da Figura 4.9 que correspondem a diferentes ampliações, e 

onde é visível o revestimento de níquel. Na Figura 4.9a, pode-se verificar locais bem revestidos e 

locais onde o revestimento aglomerou demasiados filamentos. Na Figura 4.9b está representado 

um filamento de fibra com diâmetro de 7 µm com um revestimento de 3 µm de níquel, 

aproximadamente. 

 

 

Figura 4.9- Imagens retiradas no SEM: a) amostra da mecha revestida com níquel e b) pormenor de um filamento revestido. 
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Após a análise do revestimento, procedeu-se à junção metal/fibra, recorrendo aos 

parâmetros indicados na Tabela 4.2. Observou-se a aderência superficial de quase todo o alumínio 

(Figura 4.10), excetuando em pequenas partes.  

 

 

Figura 4.10- Mecha de carbono revestida superficialmente. 

 

Após este resultado parece óbvio que a eletrodeposição de níquel melhora a adesão do 

alumínio puro com a fibra. No entanto continuaram-se a encontrar grandes dificuldades na 

execução dos testes de junção da fibra de carbono com o alumínio, devido essencialmente à 

degradação da fibra no interior do cadinho. Visto que a fibra possui uma baixa resistência ao corte, 

acabou muitas vezes por partir, comprometendo o resultado final e a validação dos testes. Foram 

efetuadas várias tentativas de teste, contudo o problema da separação da fibra dentro do cadinho 

persistiu e condicionou o trabalho. Por estas razões optou-se por tentar otimizar o processo de 

revestimento de níquel na fibra de carbono e deixar a junção com o alumínio para um trabalho 

futuro. 
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Capítulo 5  
SISTEMA PARA A OTIMIZAÇÃO DA ELETRODEPOSIÇÃO 

DE NÍQUEL  
 

No sentido de melhorar o revestimento da fibra foi desenvolvido um novo sistema de 

eletrodeposição do níquel. O objetivo da construção deste sistema é melhorar/facilitar a deposição 

do níquel na mecha. Visto que a mecha, utilizada nas eletrodeposições anteriores, apenas continha 

revestimento em algumas partes, essencialmente na zona mais próxima da placa de níquel, foi 

desenvolvido um novo sistema para garantir essa proximidade níquel/mecha. Outra condicionante 

foi conseguir garantir o mesmo tempo de contacto mecha/níquel para o revestimento ficar 

uniforme. 

 

5.1. DESENVOLVIMENTO E CONSTRUÇÃO DO EQUIPAMENTO 
DE ELETRODEPOSIÇÃO 
 

O objetivo principal deste equipamento é assegurar a uniformidade da eletrodeposição por 

toda a mecha. Enquanto que anteriormente a fibra estava mergulhada numa tina, revestindo 

melhor as partes da mecha mais próximas da placa de níquel, este novo equipamento permite a 

passagem de toda a mecha por cima da placa de níquel como evidencia a Figura 5.1. 
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Figura 5.1- Esquema representativo do equipamento de eletrodeposição. 

 

Para garantir que a mecha fica estendida e em condições de ser puxada começou-se por 

dobrar um tubo numa espécie de “U” e fixaram-se quatro rodas a este mesmo tubo (Figura 5.2). 

Posteriormente soldou-se, e colou-se, a placa de níquel à parte inferior do tubo (Figura 5.3), 

garantido a sua proximidade com a mecha e a não-contaminação pelo cobre, que se encontra 

coberto por cola. Para garantir a ligação ao cátodo utilizou-se uma porção de grafite, em contacto 

com a mecha, permitindo a passagem de corrente elétrica (Figura 5.3). 

 

 

Figura 5.2 – Tubo em U com rodas.  
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Figura 5.3- a) Placa de níquel soldada e coberta com cola e b) grafite que estará ligada à fibra. 

 

Com base nestes componentes foi construído o equipamento presente na Figura 5.4. Este 

equipamento está ligado à máquina representada na Figura 4.4 e a fibra é puxada através de um 

motor de passo com velocidade variável.  

 

 

Figura 5.4- Equipamento para facilitar a eletrodeposição. 
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5.2. UTILIZAÇÃO DE ULTRASSONS NA DEPOSIÇÃO DE NÍQUEL 
 

A utilização de ultrassons nos processos de eletrodeposição pode aumentar a qualidade 

dos revestimentos de alguns materiais, sendo o níquel um deles [57]. A Figura 5.5 mostra a 

diferença na taxa de deposição de cloreto de Níquel, com e sem ultrassons.  

 

 

Figura 5.5- Influência de ultrassom na deposição de cloreto de níquel (Adaptado de [57]) 

 

Por este motivo, foram efetuados primeiramente testes de revestimento da fibra 

recorrendo à vibração ultrassónica. Para isso foi adaptado o sistema de ultrassons enunciado no 

capítulo 3 e representado na Figura 3.1, ao equipamento de eletrodeposição apresentado 

anteriormente.  

Antes de se proceder à realização dos testes foi necessário revestir o radiador acústico 

(titânio) com tinta em pó de epóxi, para evitar problemas de passagem de corrente do processo 

de eletrodeposição para o transdutor. Para isso foi efetuado um processo de revestimento 

electroestático. De uma forma simples, este sistema funciona através da pulverização de um pó, 

a pressões baixas (0,5 bar neste caso), para a peça que se quer revestir. A peça, que terá 

obviamente de ser condutora, irá atrair as partículas através de cargas eletrostáticas. No final, 

coloca-se a peça no forno a 180ºC e obtém-se o revestimento desejado. 

O conjunto final, já com o revestimento do radiador, aparece representado na Figura 5.6.  
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Figura 5.6- Conjunto com ultrassom revestido por epóxi.  

 

5.2.1. Testes de revestimento da fibra com recurso a ultrassons 

 

Após a construção do equipamento com ultrassons foram então efetuados dois ensaios 

de revestimento. Para isso foi apenas definida a potência de vibração, entre 0 e 200 W, e 

posteriormente o ultrassom foi colocado no banho de Níquel.  

A Tabela 5.1 apresenta os parâmetros (potência e duração de revestimento) utilizados. 

 

Tabela 5.1- Parâmetros utilizados no revestimento com recurso a ultrassons. 

Revestimentos 
efetuados 

Duração do revestimento 
por zona 

(min) 

Potência do 
ultrassom  

(W) 

1 7 20 

2 7 10 
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O primeiro ensaio efetuado não correu como era de esperar. Durante o revestimento, 

apesar da distância mecha/radiador acústico ser elevada, a potência utilizada acabou por danificar 

a fibra (Figura 5.7) e torná-la inutilizável para os testes de junção com o alumínio.  

 

 

Figura 5.7- Revestimento com potência de 20 W. 

 

No segundo teste de revestimento, a diminuição da potência de 20 para 10 W reduziu 

significativamente os danos na fibra (Figura 5.8). No entanto, apesar do radiador acústico estar 

revestido com epóxi, a ponta apresentou demasiada cavitação, tendo como consequência a troca 

de corrente com o transdutor e colocando em risco o equipamento de ultrassons. Por esta razão, 

optou-se por não efetuar mais testes recorrendo ao uso de ultrassons. 

 

 

Figura 5.8- Revestimento com potência de10 W. 
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5.3. ELETRODEPOSIÇÃO DE NÍQUEL SEM RECURSO A 
ULTRASSONS 

Visto que se tornou impossível a realização de mais testes com o sistema de ultrassons 

adaptado, foram então efetuados testes de revestimento da fibra sem a vibração ultrassónica. 

Desta forma, os parâmetros de processo utilizados estão ilustrados na Tabela 5.2. 

Tabela 5.2- Parâmetros dos revestimentos com níquel. 

Revestimento 
com níquel 

Velocidade da 
fibra (cm/min) 

Intensidade da 
corrente (A) 

1 2 0,39 

2 0,8 0,39 

As amostras de fibra foram posteriormente observadas ao microscópio ótico. Para tal o 

procedimento seguido foi o mesmo enunciado na secção 4.2.4. Os resultados obtidos são 

apresentados e analisados em seguida. 

5.3.1. Revestimento da fibra de carbono com níquel (1) 

No primeiro revestimento efetuado, recorrendo ao equipamento da Figura 5.4, obteve-se 

uma mecha bem revestida e uniforme (Figura 5.9).  

Figura 5.9 – Mecha de carbono revestida com níquel (1). 

Preparando a amostra e visualizando-a no microscópio ótico verifica-se o bom 

revestimento da maior parte dos filamentos mas, no entanto, com uma distância considerável 

entre eles (Figura 5.10). 
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Figura 5.10- Amostras retiradas no microscópio ótico que confirmam a melhoria no revestimento (1). 

 

5.3.2. Revestimento da fibra de carbono com níquel (2) 

 

No segundo ensaio experimental efetuado, reduziu-se apenas a velocidade com que se 

puxava a mecha, com o objetivo de aumentar o tempo de eletrodeposição e melhorar o 

revestimento. A mecha aparentou ficar bem revestida (Figura 5.11) e a visualização ao microscópio 

ótico confirmou esse bom revestimento (Figura 5.12). No entanto, apesar do bom revestimento 

continuou a existir uma separação considerável entre os filamentos. 

 

 

Figura 5.11 – Mecha de carbono revestida com níquel (2). 

 

 

Figura 5.12- Amostras retiradas no microscópio ótico que confirmam a melhoria no revestimento (2). 
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5.4. ADAPTAÇÃO DO SISTEMA PARA GARANTIR 
UNIFORMIDADE DA ELETRODEPOSIÇÃO 
 

Visto que os resultados anteriores já estão mais próximos do esperado (cada filamento 

revestido com níquel), decidiu-se fazer algumas alterações ao equipamento de eletrodeposição 

com o intuito de aproximar os filamentos e melhorar, ainda mais, o revestimento.  

Como tal, alterando o esquema da Figura 5.1 pensou-se em colocar duas placas de níquel 

em vez de uma e, entre essas placas, existir um orifício para fechar a mecha. O novo sistema 

pode ser visto esquematicamente na Figura 5.13. Posteriormente, com base no esquema 

elaborado, foi feita então a montagem do equipamento final, representado na Figura 5.14. 

 

 

 

Figura 5.13 – Esquema do novo sistema para eletrodeposição de níquel. 

 

Figura 5.14 – Novo sistema de eletrodeposição. 
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5.4.1. Revestimento da fibra de carbono com níquel (3) 

Para testar esta nova adaptação ao equipamento de eletrodeposição, foi efetuado um novo 

revestimento utilizando como parâmetros de processo os valores indicados na Tabela 5.3. 

Tabela 5.3 – Parâmetros de revestimento de níquel. 

Revestimento 
com níquel 

Velocidade da 
fibra (cm/min) 

Intensidade da 
corrente (A) 

3 2 0,39 

A criação deste equipamento, que teve como objetivo melhorar o revestimento, tem ainda 

a finalidade de permitir produzir um comprimento de mecha suficiente para se poderem efetuar 

testes de tração à mesma. Por isso, durante este revestimento, que foi efetuado a 2 cm/min e a 

0,39 A de intensidade de corrente, foram produzidos aproximadamente quatro metros de mecha 

revestida e foram observadas duas amostras ao microscópio ótico: a primeira amostra (Figura 

5.15a) corresponde a uma parte da mecha retirada no primeiro metro e a segunda amostra (Figura 

5.15b) corresponde ao terceiro metro. 

Avaliando as duas amostras verifica-se que o revestimento do primeiro metro parece ser 

melhor e mais espesso que no terceiro metro. Tal pode acontecer pela evaporação da solução, 

que se encontra a 55ºC, ou da perda de iões da solução com o passar do tempo. 

Figura 5.15- Filamentos revestidos: a) amostra do primeiro metro de mecha e b) amostra do terceiro metro de fibra. 

Para verificar a veracidade desta situação, visualizaram-se as duas amostras no 

microscópio eletrónico. A Figura 5.16 mostra que no primeiro metro da mecha o revestimento do 



75 

filamento é mais uniforme e mais espesso, comparativamente com o terceiro metro de mecha. 

Desta forma confirma-se que o revestimento é melhor numa fase inicial. 

Com esta visualização também se pode verificar que não houve reatividade entre a fibra 

e o níquel. 

Figura 5.16- Pormenor de um filamento: a) amostra no primeiro metro de mecha e b) no segundo metro da mecha. 
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Capítulo 6  
TESTES DE TRAÇÃO 

A resistência de um cabo elétrico à tração representa um papel fundamental para evitar 

deformações, quebras e ruturas nos cabos elétricos. Estes problemas podem levar a uma 

transmissão de corrente menos eficaz, perdas de energia e sobreaquecimentos. [58]  

Por estas razões decidiu-se efetuar testes de tração à mecha revestida com níquel, para 

verificar se o revestimento não traria perdas de propriedades mecânicas da fibra. 

6.1. EQUIPAMENTO E PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

A realização de ensaios de tração em fibras, além de requerer uma preparação cuidada e 

minuciosa das amostras, necessita ainda de um equipamento de teste. O equipamento utilizado 

para a realização dos ensaios foi o dinamómetro Hounsfield 100KS (Figura 6.1), que possui uma 

célula de carga até 100 kN. Os ensaios foram baseados na norma NP EN ISO 2062. 
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Figura 6.1- Hounsfield 100KS. 

 

A mecha de carbono possui grande flexibilidade e não apresenta grande facilidade de 

manuseamento devido a propriedades intrínsecas. Por estas razões, e para garantir a correta 

preparação das amostras, torna-se necessário executar uma série de etapas antes de se efetuarem 

os testes. Numa primeira instância é indispensável cobrir as amostras com uma resina de epóxi, 

com o intuito de lhes conferir uma maior rigidez e uniformidade (Figura 6.2). 

 

 

Figura 6.2- Mecha coberta com resina. 
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Em seguida é necessário garantir verticalidade à mecha e para isso foram utilizados tubos 

de PVC cheios de resina de epóxi. Os tubos foram cortados com comprimentos de 150 mm e 

posteriormente facejados, para garantir a maior planeza possível entre eles Antes de se encher os 

tubos com resina deve-se tentar assegurar a centralidade da mecha, em relação ao diâmetro do 

tubo (neste caso 27 mm), e para tal cortaram-se alvos desenhados numa folha de acetato, com o 

diâmetro de 27 mm e um pequeno furo no meio, para passagem dos 3000 filamentos da mecha 

(Figura 6.3). O conjunto completo é apresentado na Figura 6.4. 

 

 

Figura 6.3- Mecha centrada no tubo. 

 

 

Figura 6.4- Conjunto preparado para teste. 
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6.2. RESULTADOS OBTIDOS 
 

Inicialmente foram preparadas cinco amostras de fibra de carbono revestida e igual 

número de fibra de carbono sem revestimento. Após preparação das amostras duas delas 

acabaram por partir antes de se dar início aos testes e por isso apenas se testaram quatro 

amostras de cada tipo de fibra. Os parâmetros de teste podem ser vistos na Tabela 6.1. 

 

Tabela 6.1 – Parâmetros utilizados nos testes de tração 

Fibra HTA40 3K HTA40 3K revestida 

Resina Epóxi Epóxi 

Comprimento dos tubos (mm) 150 150 

Distância de teste (mm) 100 100 

Velocidade de teste (mm/min) 3 3 

Quantidade de amostras 4 4 

 

Os resultados que se obtêm neste teste originam valores de força e deslocamento até à 

rutura da mecha. É a partir destes valores que se obtém o gráfico tensão-deformação da Figura 

6.5. A área de mecha considerada, para transformar o valor de força (N) em tensão (MPa), foi de 

0,115 𝑚𝑚2   que corresponde à área de um filamento (3,84 × 10−5 𝑚𝑚) multiplacada pelo 

número total de filamentos (3000).  

Observando a Figura 6.5 percebe-se claramente que a fibra que não se encontra revestida 

apresenta melhores resultados que a fibra revestida. Enquanto a fibra normal, para a mesma 

deformação aguenta tensões entre os 3500 e os 3800 MPa (próximas do valor de catálogo), a 

fibra revestida apenas varia entre os 1700 e os 2900 MPa. Estes resultados poderiam levar-nos a 

concluir que o revestimento leva à diminuição da resistência de tração da mecha. No entanto, 

existe um fator determinante que origina estes resultados tão diferentes. Enquanto que a fibra sem 

revestimento foi retirada diretamente da bobine para ser coberta com resina, a fibra revestida foi 

manuseada e reenrolada duas vezes num veio roscado após a eletrodeposição. Sabendo que o 

manuseamento da fibra (como enrolar a fibra manualmente) degrada a mesma é possível afirmar 

que ocorreram perdas de propriedades por este motivo. 

Outro aspeto que chama atenção, e que apoia esta teoria, é o facto da Amostra 2 

(revestida) apresentar valores superiores comparativamente com a Amostra 4 (revestida). Sendo 

que a Amostra 2 (revestida) corresponde ao segundo metro da mecha e que a Amostra 4 
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(revestida) corresponde ao quarto metro da mecha, e já se tendo verificado na secção 5.4.1 que 

o revestimento é maior nos primeiros metros de fibra, seria normal a fibra mais revestida perder 

mais propriedades que a menos revestida, o que não acontece. Por estas razões é possível afirmar 

que não é o revestimento que leva à diminuição da resistência à tração.  

Contudo, apesar destes valores não serem os reais, considerando que a fibra teria uma 

resistência à tração de aproximadamente 3000 MPa (amostra 2) estaríamos a falar num valor 42 

vezes superior ao alumínio puro (70 MPa). [59]  

A validação de resultados está pendente de novos testes em condições iguais para os dois 

tipos de amostra. Se a mecha de carbono simples sai diretamente da bobine para o teste de 

tração, a mecha revestida deve sair da bobine, passar no banho e ir diretamente para teste sem 

enrolamento.  

É de referir que esta é uma análise qualitativa válida para as amostras que se produziram 

segundo as condições definidas no subcapítulo 5.4. Para uma análise mais conclusiva e 

quantitativa seria necessário analisar um número maior de amostras de fibra revestidas e não 

revestidas, e também com um maior cuidado no enrolamento das mesmas.  

 

 

Figura 6.5 – Gráfico tensão-deformação para as 8 amostras 
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Capítulo 7  
CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

Neste capítulo faz-se a conclusão do trabalho tendo em conta os procedimentos e 

resultados alcançados. Sugerem-se também algumas propostas que visam dar continuidade ao 

trabalho desenvolvido. 

 

5.1. CONCLUSÕES 
 

A realização deste trabalho permitiu compreender as dificuldades existentes na junção de 

alumínio puro com fibra de carbono. Estes dois materiais são bastante incompatíveis e é, por isso, 

difícil obter uma matriz sólida e consistente. O principal objetivo de obter um compósito forte não 

foi possível devido à dificuldade de trabalhar estes dois materiais. 

A bibliografia existente relata os desafios que se podem encontrar na tentativa de misturar 

alumínio puro com carbono, mas não especifica muitos resultados e investigações sobre o 

assunto. Deste modo, este trabalho teve uma importância significativa para perceber as muitas 

dificuldades encontradas para melhorar a molhabilidade do compósito.  
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Existem diversas conclusões que se podem tirar deste trabalho, das quais se destacam:  

 

- A variação da temperatura na obtenção do compósito Al/CF não influenciou de forma 

significativa a molhabilidade e ficou demonstrado que a temperatura de 700ºC foi suficiente para 

a obtenção do compósito; 

- O tempo de contacto metal/mecha pode influenciar a molhabilidade, sendo que em 

testes com o tempo mais reduzido a mecha saiu totalmente separada do alumínio. No entanto, 

tempos de contacto muito elevados podem deteorar as propriedades da fibra fazendo-a quebrar 

dentro do forno; 

- O pré-aquecimento da fibra em atmosfera não controlada torna a mecha com um aspeto 

menos resistente e, ao contrário da bibliografia que obteve bons resultados na atmosfera 

controlada, dificultou a obtenção do compósito Al/CF 

- O revestimento de níquel melhora significativamente a molhabilidade da fibra de carbono 

com o alumínio. 

- A eletrodeposição de níquel em fibra de carbono é mais eficiente para correntes e 

temperaturas superiores que aquelas definidas pelo laboratório CT2M para outras 

eletrodeposições em geral; 

- A criação de um equipamento que permita uma passagem uniforme da mecha pelo 

níquel melhorou significativamente a qualidade do revestimento, comparativamente à imersão da 

mesma no banho; 

- O aumento do tempo de contacto da mecha com níquel melhora o revestimento, no 

entanto para mais de sete minutos o revestimento torna-se mais quebradiço; 

- Os testes de tração efetuados mostraram perda de propriedades da fibra revestida 

comparativamente com a fibra normal, sendo no entanto que o seu incorreto manuseamento seja 

a causa para tais discrepâncias.  

 

A averiguação da influência da vibração ultrassónica, quer na obtenção do compósito 

CF/Al quer no revestimento de níquel, foi definida como um objetivo. Pelos motivos anteriormente 

referenciados não foi possível testar essas hipóteses e por isso não se retiram conclusões da sua 

influência. 
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5.2. TRABALHOS FUTUROS 

Apesar do elevado investimento em estudos de MMCs que se tem vindo a fazer, o alumínio 

puro, como parte da MMC, continua a representar uma pequena percentagem desses estudos. O 

facto de a utilização do alumínio puro ser bastante menor que as ligas de alumínio tem direcionado 

os estudos para as ligas de alumínio. No entanto, os cabos elétricos representam um mercado 

considerável, podendo a sua otimização significar um elevado impacto. Desta forma, sugere-se 

que se efetuem os seguintes trabalhos: 

- Refazer testes de tração mas sem reenrolar a mecha; 

- Testes de condutividade elétrica à mecha de carbono revestida por níquel; 

- Após o revestimento de níquel, utilizar ultrassons na junção da mecha com o alumínio 

puro; 

- A criação de um sistema capaz de efetuar uma produção contínua de almas condutoras, 

passando de um pré-aquecimento em TiB2 para um banho de níquel. Em seguida, sair diretamente 

para um forno com alumínio e com vibração ultrassónica; 

- Analisar outro tipo de fibras, com possibilidade de ocupar o lugar da fibra de carbono. 
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