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RESUMO 
As ligas do sistema Cu-Al com efeito memória de forma têm sido objeto de diversos 
estudos, devido a um vasto leque de aplicações possíveis e de custo relativamente 
baixo, sendo a composição química um dos principais fatores que determinam as 
propriedades essas propriedades. Neste trabalho foi analisada a influência dos 
elementos Nb e Ti nas ligas Cu-11,8Al-0,5Be e Cu-11,8Al-3,0Ni. As ligas foram 
obtidas por fusão e passaram por tratamento térmico de homogeneização seguida 
de têmpera em água a 30°C. As amostras foram caracterizadas por Microscopia 
Óptica, Difração de raios-X e ensaio de Microdureza. As ligas apresentaram 
precipitados finos de segunda fase distribuídos de forma homogênea na matriz que 
propicia melhoria nas propriedades dessas ligas. 
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INTRODUÇÃO 
 

Ligas do sistema Cu-Al com Memória de Forma despertam grande interesse de 

estudo por se apresentarem como uma alternativa vantajosa sobre as ligas Ni-Ti ou 

Cu-Zn e Cu-Zn-Al para grande número de aplicações industriais incluindo-se as 

indústrias nucleares (1-2). Um dos problemas das ligas binárias cobre-alumínio é a 

fragilidade e a elevada temperatura de transformação o que as tornam inviáveis para 

aplicações práticas. Para contornar e estabilizar esses problemas, são adicionados 

elementos de liga como Ni, Be, Mn. (3) 

Liga Cu-Al-Be tem várias propriedades interessantes, tais como 

superelasticidade, um forte efeito de amortecimento, alta resistência mecânica, 

resistência à corrosão (4,5), baixos custos de produção, assim como sua adequação 

para ser usada em baixas temperaturas. Esta facilidade de utilização em baixas 

temperaturas é muito atraente, a adição apenas 0,1% em peso de berílio (Be) pode 

reduzir as temperaturas de transformação de fase desta liga em aproximadamente 

94°C.(6) 
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O objetivo deste trabalho é estudar a influência da composição química na 

transformação martensítica, no tamanho do grão e nas temperaturas de 

transformação martensíticas das ligas com memória de forma do sistema Cu-Al com 

adições de elementos como níquel e berílio responsáveis pela melhoria do efeito 

memória de forma e os elementos titânio e nióbio, responsáveis pela redução do 

tamanho de grão, e consequentemente melhoria de suas propriedades. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

As ligas que foram produzidas por fusão em forno com aquecimento indutivo 

sob atmosfera protetora de argônio, com as seguintes composições Cu-11,8%Al-

0,5%Be-0,3%Nb (% em peso), Cu-11,8%Al-0,5%Be-0,3%Ti (% em peso), Cu-

11,8%Al-3%Ni-0,3%Nb (% em peso), Cu-11,8%Al-3%Ni-0,3%Ti (% em peso). As 

ligas foram homogeneizada em um forno tipo mufla na temperatura de 850°C por 

12h e temperadas em água na temperatura ambiente 30°C. 

As amostras foram lixadas, polidas e atadas em solução de álcool etílico, ácido 

clorídrico e cloreto de ferro. O processo de caracterização será realizado por análise 

microscópica Óptica (MO), análise de Difração de Raios-X (DRX) com radiação 

CuKα de comprimento de onda de 1,5406Å e por fim, as análises de microdureza. 

 

RESULTADOS E DISCURSÃO 

 

Na Fig. 1 são mostradas as fotomicrográficas das amostras Cu-11,8%Al-3%Ni-

0,3%Nb e Cu-11,8%Al-3%Ni-0,3%Ti (% em peso). Observa-se que ambas as ligas 

apresentam grãos martensíticos com presença parcial de austenita a temperatura 

ambiente. 
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(a)     (b) 
Fig. 1 – Fotomicrográfica com aumento de 1000X da liga: (a) Cu-11,8%Al-3%Ni-

0,3%Nb e (b) Cu-11,8%Al-3%Ni-0,3%Ti 
 

Na Fig. 2 é mostrado o gráfico das Difrações de Raios – X entre as ligas de 

CuAlNi com a adição dos elementos de liga 0,3%Nb e 0,3%Ti, onde podemos 

observar a martensita 18R e a presença da fase austenita β1. 

 

 
Fig. 2 – Difratograma de Raios-X da liga com CuAlNi com adição de Nb e Ti 

 

Na Fig. 3 são mostradas as fotomicrográficas das amostras Cu-11,8%Al-3%Ni-

0,3%Nb e Cu-11,8%Al-3%Ni-0,3%Ti (% em peso) com um aumento de 1000X. 

Observa-se que mesmo com a adição um percentual de apenas 0,3% de Nb e Ti, há 

precipitados finos de Nb e de Ti bem distribuídos na matriz da liga, onde esses 

21º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais
09 a 13 de Novembro de 2014, Cuiabá, MT, Brasil

5156



precipitados servem para controlar o tamanho do grão melhorando as propriedades 

mecânicas e térmicas (PENG, YU, Li, 1997). 

 

   
(a)       (b) 

Fig. 3 - Fotomicrográfica com aumento de 1000X da liga: (a) Cu-11,8%Al-0,5%Be-
0,3%Nb e (b) Cu-11,8%Al-0,5%Be-0,3%Ti 

 

Na Fig. 4 mostra a comparação entre as Difrações de Raios – X das ligas de 

CuAlBe com os elementos de liga Nb e Ti, onde podemos somar aos resultados da 

análise das fotomicrografias realizadas na microscopia óptica, observa-se que 

ambas as liga apresenta apena a fase martensítica. 

 

 
Fig. 4 – Difratograma de raios-X da liga com CuAlBe 
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A dureza foi obtida pela média de 25 medições para cada amostra com cálculo 

do desvio padrão (DP) para as mesmas. Os dados obtidos foram colocados na Tab. 

1 onde pode-se observar que a microdureza da amostra que contém o elemento de 

liga Nb é maior que a do Ti, valor que pode ser atribuído a natureza do Nb que 

comparado com o Ti, geralmente torna os materiais mais resistentes. 

 
Tab. 1 – Dureza Vickers das amostras CuAlBe e CuAlNi 

Amostra HV 0,050 (kg/mm) DP 

Cu-11,8%Al-3%Ni-0,3%Nb 232,6 25,1 

Cu-11,8%Al-3%Ni-0,3%Ti 212,8 13,1 

Cu-11,8%Al-0,5%Be-0,3%Nb 264,5 41,3 

Cu-11,8%Al-0,5%Be-0,3%Ti 258,4 15,5 

 
O valor do menor desvio padrão para as ligas com Ti pode ser explicado pela 

maior homogeneidade microestrutural da liga para os dois sistemas de ligas. 

 

CONCLUSÕES 

 
O presente trabalho apresenta as seguintes conclusão: 

 Nas ligas Cu-11,8%Al-3%Ni e Cu-11,8%Al-0,5%Be com adição de Nb ou Ti 

apresentam, na temperatura ambiente, fase martensítica com pequenas 

porções de fase austenítica. 

 Em ambas as ligas mesmo com uma pequena porcentagem de Nb e Ti seus 

precipitados são finos e bem distribuídos em toda liga mostrando uma 

homogeneidade microestrutural. 

 A microdureza nas ligas de CuAlBe é maior do que para as ligas CuAlNi, 

resultado que pode ser explicado pela afinidade do Be com o Cu que forma 

uma solução intersticial promovendo maior microdureza, diferentemente do Ni 

que forma solução sólida. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF Nb AND Ti ADDITION IN THE Cu-11,8%wt.Al-

0,5%wt.Be E Cu-11,8%wt.Al-3,0%wt.Ni SHAPE MEMORY ALLOY 

 

ABSTRACT 
The system of the Cu-Al alloys shape memory alloy have been the subject of many 
studies due to a wide range of possible applications and relatively low cost, and the 
chemical composition of the main factors that determine the properties of these 
properties. This work analyzed the influence of Nb and Ti elements in Cu-11,8Al-
0,5Be and Cu-11,8Al-3,0Ni alloy. The alloys are obtained by melting and passed 
through homogenizing heat treatment followed by water quenching at 30°C. The 
samples were characterized by Microscopy Optical, X-ray Diffraction and 
Microhardness testing. The alloys showed fine precipitates of second phase 
homogeneously distributed in the matrix that provides improvement in the properties 
of these alloys. 
 
 
 
Key-words: Shape memory alloy, Alloying elements, Cu-Al alloy  
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