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RESUMO 

 

BALDAN, R. Processamento e caracterização de rotores automotivos da superliga 

MAR-M247. 2009. 117f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Materiais) – Escola 

de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena/SP, Brasil, 2009. 

 

A superliga policristalina à base de níquel MAR-M247 foi desenvolvida na década de 

70. Sua ótima composição, estabilidade microestrutural, excelente resistência à fluência 

e à oxidação e boa resistência à corrosão a quente faz dessa superliga uma das mais 

utilizadas em rotores durante os últimos 20 anos. Os objetivos do presente trabalho são 

a produção e caracterização microestrutural e mecânica de rotores da superliga MAR-

M247 (10% peso Co, 10W, 8.25Cr, 5.5Al, 3Ta, 1.5Hf, 1Ti, 0.7Mo, 0.15C, 0.05Zr, 

0.015B, Ni balanço). Os rotores foram obtidos pela técnica de microfusão por cera 

perdida na empresa Açotécnica S.A. (Jandira/SP) em diferentes temperaturas de 

vazamento e isolamento do molde cerâmico. Os materiais foram analisados por 

microscopia ótica e eletrônica de varredura (MEV/EDS), análise térmica diferencial 

(DTA), macro/microdureza e ensaios de tração convencional a 25oC e a 760oC. Além 

disso, os materiais passaram por tratamentos térmicos de solubilização e 

envelhecimento em diferentes temperaturas e tempos a fim de avaliar as mudanças 

microestruturais. Com a ajuda do software de cálculo termodinâmico Thermocalc foram 

feitas simulações das relações de fases utilizando a composição média da superliga 

MAR-M247. Os resultados permitiram obter uma condição de processamento 

(temperatura de vazamento e condição de isolamento) com maior quantidade de peças 

sem defeitos. Além disso, os experimentos permitiram definir uma condição ideal para 

o tratamento térmico de solubilização da superliga MAR-M247.  

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: MAR-M247. Superligas de níquel. Fundição por cera perdida. 

Tratamento térmico MAR-M247. Thermocalc. 



 

ABSTRACT 

 

BALDAN, R. Processing and characterization of nickel based superalloy MAR-

M247 turbine wheels. 2009. 117f. Dissertation (Master of Science in Materials 

Engineering) – Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 

2009. 

 

The polycrystalline nickel-based superalloy MAR-M247 was developed in the 1970s. 

Its optimal alloy composition, microstructural stability, excellent resistance to creep and 

oxidation and good resistance to hot corrosion make the MAR-M247 superalloy one of 

the alloys widely used in turbine rotors during the last 20 years. The aims of the present 

work are the production and the microstructural and mechanical characterization of 

rotors made of MAR-M247 superalloy (10 wt. % Co, 10W, 8.25Cr, 5.5Al, 3Ta, 1.5Hf, 

1Ti, 0.7Mo, 0.15C, 0.05Zr, 0.015B, Ni balance). The rotors were produced by using the 

lost-wax technique at different pouring temperatures and isolation of the shell mold at 

the Açotécnica S.A. company (Jandira/SP). The materials were analyzed by optical and 

scanning electron microscopy (SEM/EDS), differential thermal analysis (DTA), 

macro/microhardness and tensile tests at 25oC and 760oC. Besides, the materials were 

submitted to solution and ageing treatments at different temperatures and times in order 

to evaluate de microstructural changes. With the aid of the thermodynamic calculation 

software Thermocalc, simulations of phase relations were made using the average 

composition of the MAR-M247 superalloy. The results allowed to obtain a processing 

condition (pouring temperature and isolation condition) with larger amount of rotors 

without defects. Moreover, the experiments allowed to define an ideal solution heat 

treatment condition of MAR-M247 superalloy.  
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1- INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

Nas últimas décadas, o efeito combinado de elevadas tensões, temperatura e 

tempo tem requerido melhorias nas propriedades dos materiais estruturais para altas 

temperaturas tais como o limite de escoamento, ductilidade, resistência à fadiga de 

baixa e alta ciclagem, resistência à fluência, resistência à corrosão a quente e oxidação.  

O termo “superliga” foi utilizado pela primeira vez logo após a Segunda Guerra 

Mundial para descrever um grupo de ligas desenvolvidas para aplicações que requerem 

alto desempenho, combinando alta resistência mecânica e alta resistência à 

corrosão/oxidação em temperaturas elevadas (acima de 650°C). Esses materiais 

possuem temperaturas de serviço da ordem de 85% do seu ponto de fusão (REED, 

2006), além de possuírem alta condutividade térmica, baixa expansão térmica, 

estabilidade metalúrgica, alta resistência ao ataque ambiental, excelente resistência à 

fluência, à fadiga térmica e mecânica, boa ductilidade e boa resistência à oxidação e 

corrosão em altas temperaturas de operação.  

A Figura 1 apresenta esquematicamente o comportamento da resistência 

especifica em função da temperatura para 4 tipos de materiais (ligas de Al, ligas de Ti, 

aços e superligas a base de níquel). Pode-se verificar o interessante comportamento das 

superligas à base de níquel em temperaturas elevadas.  

 

Figura 1 - Resistência específica em função da temperatura para diversos tipos de 

materiais. Adaptado de (D’OLIVEIRA, sem data). 

 

As superligas mais utilizadas são aquelas à base de ferro, níquel ou cobalto, com 

adições de outros elementos de liga tais como tungstênio, molibdênio, tântalo, nióbio, 

titânio, cromo, alumínio, etc. Devido ao grande número de elementos de liga em teores 
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apreciáveis, estes materiais estão entre os mais complexos já desenvolvidos pelo 

homem (REED, 2006).  

Ao longo dos anos, as superligas à base de níquel tornaram-se as mais utilizadas 

na fabricação de turbinas para uso aeronáutico, para geração de energia (turbinas 

estacionárias), em componentes automotivos (rotores e válvulas de exaustão), moldes 

de fundição (ferramentas para trabalho a quente), componentes de veículos espaciais 

(partes de motores de foguete), sistemas nucleares (molas), além de componentes para a 

indústria química e petroquímica (bombas, tubos). 

A Figura 2 mostra que aproximadamente 2/3 da produção das superligas é 

destinada à indústria aeroespacial na manufatura de motores a jato e componentes 

associados às seções quentes de motores de avião e turbinas terrestres, enquanto o 

restante da produção é usado na indústria estrutural (aplicações que requerem elevadas 

propriedades em altas temperaturas e/ou excepcional resistência à corrosão), química e 

médica. O uso das superligas em motores a jato proporciona significativa redução no 

uso do combustível e na poluição (EZUGWU, 2004). 

  

70%

10%

10%

10%
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Figura 2 - Principais campos de aplicação das superligas. Adaptado de (EZUGWU, 

2004). 

Outros materiais como ligas de cromo, de outros metais de mais alto ponto de 

fusão e cerâmicas refratárias têm sido avaliados como possíveis alternativas de 

substituição das superligas de níquel. Porém, até o momento, não foi encontrado nestes 

materiais uma melhor combinação de propriedades requeridas para esse tipo de 

aplicação do que as atualmente obtidas com as superligas de níquel. 

Desde 1998 o grupo de Diagrama de Fases e Termodinâmica Computacional da 

Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de São Paulo (EEL/USP) está 

envolvido com estudos na área de estabilidade de fases em sistemas Me-Si-B (Me = 
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metal) com potencial para o desenvolvimento de ligas estruturais para altas 

temperaturas. Através de vários projetos aprovados foi possível estabelecer uma 

importante infra-estrutura de pesquisa no DEMAR-EEL/USP (Departamento de 

Engenharia de Materiais da Escola de Engenharia de Lorena/USP). As atividades 

relativas aos sistemas Me-Si-B continuam sendo realizadas, entretanto, considerando a 

importância tecnológica da classe de materiais “superligas” e a possibilidade de 

cooperação imediata com o setor produtivo, iniciou-se as atividades de pesquisa 

envolvendo estes materiais. Dentre os possíveis trabalhos, foi proposto um trabalho 

cooperativo para o desenvolvimento de rotores automotivos (Figura 3) da superliga 

MAR-M247 juntamente com a empresa Açotécnica S.A. (Jandira/SP). Esta empresa 

fabrica em grande escala rotores automotivos em superligas à base de níquel, tais como 

Inconel 713C, Inconel 713LC e GMR 235D e objetiva a fabricação de rotores da 

superliga MAR-M247 para fins automotivos.  

 

Figura 3 - Foto de um rotor automotivo. 

 

  Até pouco tempo atrás a utilização de turbocompressores em automóveis se 

restringia a alguns poucos modelos em que os fabricantes desejavam obter mais 

desempenho de seus motores sem ter que optar por muitas inovações tecnológicas. 

Entretanto, cresce cada vez mais o número de carros produzidos com este dispositivo, 

que vem se popularizando como uma alternativa razoavelmente barata e fácil para se 

conseguir alguma potência extra nos automóveis. 

  O presente trabalho tem como objetivo a produção e caracterização 

microestrutural e mecânica de rotores automotivos da superliga MAR-M247, obtidos 

pelo processo de microfusão. Espera-se que o conjunto de informações obtidas nesta 

dissertação possa contribuir para a produção de rotores de superliga MAR-M247 de 

acordo com as especificações técnicas existentes.  
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2- REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 SUPERLIGAS 

 

 O termo ‘superligas’ é amplamente utilizado para descrever materiais de alta 

performance, que usualmente combinam alta resistência mecânica e alta resistência à 

corrosão em temperaturas acima dos valores acessíveis aos melhores aços martensíticos 

(650°C ou maior).  

As superligas à base de níquel constituem o grupo mais importante dessa classe 

de materiais. Esses materiais são complexos e possuem uma variedade de elementos 

que, quando combinados, produzem microestruturas e propriedades interessantes para 

diversas aplicações (LEE; LEE, 1990). O comportamento de cada elemento de liga e 

sua influência na estabilidade das fases depende fortemente da sua posição na tabela 

periódica, sendo que a maior parte dos elementos de liga está no bloco D dos metais de 

transição (Figura 4). Durante os últimos anos, um entendimento do papel que cada 

elemento desempenha na microestrutura do material tem sido alcançado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 4 - Elementos importantes na constituição das superligas de níquel e sua posição 

na tabela periódica. (Adaptado de REED,2006).  

 

A primeira classe de elementos inclui o Ni, Co, Fe, Cr, Ru, Mo, Re e W, que 

contribuem com a estabilização da fase γ, uma vez que o raio atômico desses elementos 
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não difere muito do raio atômico do Ni. A segunda classe de elementos inclui o Al, Ti, 

Nb e Ta e estes, por possuírem raio atômico maior que o do Ni, promovem a formação 

de fases ordenadas tais como o composto Ni3(Al,Ta,Ti), conhecido como γ’. A terceira 

classe inclui B, C e Zr e estes, em função do seu raio atômico muito diferente do raio 

atômico do Ni, tendem a segregar nos contornos de grão da fase γ. Os elementos Cr, 

Mo, W, Nb, Ta e Ti podem formar carbetos resistentes, enquanto Cr e Mo podem 

formar os boretos (REED, 2006).  

Alguns elementos desempenham outras funções: Cr e Al inibem a oxidação e a 

corrosão em alta temperatura, formando finas camadas de óxido estável e aderente à 

superfície e atuando como uma verdadeira barreira que impede o avanço da corrosão; B 

e Zr inibem a formação dos carbetos e reduzem a solubilidade do carbono nos contornos 

de grão. Por fim, os elementos Pb, Bi, Sb, As, S, P e Ag são prejudiciais, pois formam 

um filme de baixo ponto de fusão nos contornos de grão e diminuem a resistência à 

fluência das superligas (PLATI, 2003).  

Embora a maioria das superligas apresente um grande número de elementos 

químicos, suas microestruturas consistem basicamente de duas fases em equilíbrio, 

denominadas γ e γ’. A Figura 5 mostra a macroestrutura dendrítica segregada de γ e a 

microestrutura γ/γ’, ambas típicas em superligas à base de níquel.  

 

Figura 5 - Macro e microestrutura de uma superliga de níquel. Adaptado de (RUSS et 

al., 2007). 

 

  Superligas à base de níquel possuem uma fase matriz γ com uma estrutura CFC 

contendo precipitados dispersos de Ni3Al (γ’). Para aumentar inicialmente a resistência 

das ligas Ni-Cr-Al-Ti, outros elementos foram adicionados à matriz de forma a se obter 
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um aumento de resistência por solução sólida e aumentar a fração volumétrica da fase 

γ’. Os contornos de grão foram reforçados pela precipitação de carbetos e pela adição de 

pequenas quantidades de boro e zircônio, aumentando-se assim a coesão dos contornos 

(no caso de superligas policristalinas).  

As superligas à base de níquel também podem formar um grande número de 

fases secundárias, tais como as fases µ, Laves e σ, que são conhecidas como fases TCP 

(do inglês “Topologically Close-Packed Phases” ou, em português, fases 

topologicamente compactas). Essas fases são indesejáveis e podem ser extremamente 

prejudiciais aos materiais. Elas se formam em altas temperaturas (tratamentos térmicos 

de envelhecimento ou em condições de serviço) através da dissolução dos carbetos de 

tântalo (TaC) e a liberação do carbono para fomar carbeto de háfnio (HfC) onde há 

segregação de Hf (geralmente nas áreas próximas de γ’ primário). Com isso, o carbono 

retido como HfC não pode formar carbetos secundários de Cr nos contornos de grão e 

então o Cr forma a fase σ (HELMINK et al., 2000).  

Embora as superligas comerciais sejam otimizadas para evitar a formação dessas 

fases, pequenos desvios da composição nominal são suficientes para elas aparecerem. A 

formação dessas fases define os limites dentro do qual a composição pode ser mantida e 

influencia fortemente no desenvolvimento de novas ligas, uma vez que a composição do 

material é escolhida de forma a evitar a formação destas fases. As superligas 

monocristalinas são menos propensas a apresentar essas fases secundárias, uma vez que 

não possuem os elementos “minoritários” como carbono, boro e zircônio (DURAND-

CHARRE, 1997; REED, 2006).  

A densidade da maioria das superligas de níquel está entre 7,79 e 9,32 g/cm3. 

Por exemplo, a densidade da INCONEL 100 (cerca de 60 % de níquel) é de 7,79 g/cm3 

devido aos elevados teores de alumínio e de titânio, ao passo que as superligas com 

altos teores de tungstênio e tântalo chegam a densidades da ordem de 9,07 g/cm3.  

A condutividade térmica das superligas é bastante baixa (cerca de 10% do valor 

para o níquel puro) devido à adição de muitos elementos de liga em teores elevados. O 

ideal seria obter superligas com maior condutividade térmica, já que isso seria 

importante para dissipar calor e assim minimizar os gradientes de temperatura, 

reduzindo as tensões térmicas e a tendência de ocorrer falha por fadiga térmica.  

Por outro lado, a expansão térmica das superligas de níquel é baixa. Isso é 

importante do ponto de vista da aplicação em turbinas de jatos, já que esses 
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componentes são projetados com estreitas tolerâncias dimensionais para operar bem em 

serviço, além de um baixo coeficiente de expansão térmica minimizar as tensões 

térmicas e reduzir a ocorrência de empenamento e fadiga térmica.  

 

2.1.1 Das ligas conformadas mecanicamente às ligas fundidas 

 

O surgimento das primeiras superligas conformadas mecanicamente ocorreu na 

década de 40. Desde então, ocorreu uma melhora significativa no desenvolvimento de 

novas superligas (Figura 6) e no desenvolvimento de novos processos. O primeiro passo 

para aumentar a resistência das ligas conformadas mecanicamente foi aumentar a 

quantidade de Al e Ti. Mais tarde, as superligas foram reforçadas com a precipitação da 

fase γ’ e com o aumento nas quantidades de Mo, W e Nb. Entretanto, observou-se 

grandes dificuldades no forjamento das mesmas (HARADA, 2003).  

 

Figura 6 - Evolução das superligas de níquel em função da microestrutura obtida. 

Adaptado de (BHADESHIA, sem data).  

 

Como solução deste problema, a técnica de fundição a vácuo foi introduzida na 

década de 50. Com esta técnica, as superligas de níquel contendo grande quantidade de 

elementos reativos (Al, Ti) puderam ser fundidas e, assim, ganharam resistência através 

do aumento na fração de precipitados de γ’ e na quantidade de elementos de reforço na 

solução sólida, além de produzir superligas com grãos equiaxiais (Figura 7 - a). Uma 

vantagem dos materiais com grãos equiaxiais está no fato de que eles podem ser 
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freqüentemente usados na condição bruta de fusão (“as cast”) ou após um tratamento 

térmico simples (DURAND-CHARRE, 1997; HARADA, 2003; REED, 2006).  

 

Figura 7 - Estrutura (a) com grãos equiaxiais, (b) com grãos colunares solidificados 

direcionalmente e (c) monocristais. Adaptado de (D’OLIVEIRA, sem data).  

 

Entretanto, como os contornos de grão geralmente representam pontos de baixa 

resistência mecânica e tendem a concentrar tensões, a introdução de superligas 

solidificadas direcionalmente com grãos colunares (Figura 7 - b) na década de 60 

proporcionou considerável ganho na resistência à fluência através da eliminação dos 

contornos de grão transversais. O processo de solidificação direcional é uma variante do 

processo convencional de fundição, baseado no uso de moldes em casca produzidos 

pela técnica de cera perdida. A geometria do molde e as condições de operação 

(temperatura do metal e taxa de solidificação) são rigorosamente controladas para 

garantir que a solidificação ocorra ao longo de uma direção. Isso é conseguido com um 

superaquecimento de 25 a 100oC acima da temperatura liquidus do material. Nessas 

condições, a estrutura de solidificação consiste de grãos colunares dendríticos, com os 

eixos das dendritas primárias e seus braços secundários crescendo paralelos à direção 

<100> (DURAND-CHARRE, 1997; REED, 2006).  

A qualidade do componente solidificado direcionalmente depende de vários 

fatores, tais como o gradiente de temperatura na interface sólido/líquido e a velocidade 

da frente de solidificação. As condições de fusão devem ser controladas para obter a 

correta orientação dos grãos e a ausência de microporos ou outros defeitos nos 

contornos de grão. Esse processo é caro e usado somente para materiais que são 

aplicados em elevadas temperaturas e tensões (DURAND-CHARRE, 1997; REED, 

2006).  
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A resistência mecânica pôde ser aumentada pela eliminação dos contornos de 

grão, chegando-se a produção dos chamados “monocristais” (Figura 7 - c). Com isso, 

foi possível aumentar a temperatura solidus e a solvus de γ’ do material, evitando a 

formação de eutéticos e tornando possível a completa solubilização da fase γ’ grosseira 

advinda do material no estado bruto de fusão e a posterior formação de finos 

precipitados distribuídos uniformemente sem a ocorrência de fusão incipiente durante o 

tratamento térmico de envelhecimento (DURAND-CHARRE, 1997; REED, 2006).  

O rebalançeamento da composição dos monocristais através da remoção de 

elementos endurecedores nos contornos de grão (carbono, boro e zircônio) fez com que 

a função de cada elemento fosse alterada. Na superliga MAR-M247 policristalina o 

tântalo tem a função de formar carbetos e na mesma superliga monocristalina, com a 

ausência de C, ele pode participar das fases γ e γ’ (NATHAL; EBERT, 1984).  

  A Figura 8 mostra um comparativo de propriedades mecânicas entre as 3 classes 

de superligas (policristalina de grãos equiaxiais, policristalina de grãos colunares e 

monocristalina). Pode-se observar que as superligas monocristalinas possuem 

propriedades mecânicas muito superiores às superligas policristalinas de grãos 

equiaxiais e de grãos colunares. Por esse motivo as superligas monocristalinas estão 

sendo cada vez mais utilizadas.   

 

Figura 8 - Propriedades mecânicas das superligas com grãos equiaxiais, grãos colunares 

e monocristalinas. Adaptado de (D’OLIVEIRA, sem data).  

 

A Figura 9 mostra um conjunto de curvas obtido sob condições de fluência 

(982oC e 206MPa) da superliga MAR-M200 com três microestruturas diferentes. Pode-

se observar que a superliga monocristalina apresenta melhor desempenho nas condições 
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de teste apresentado, resistindo muito mais à deformação do que a fundida 

convencionalmente e a solidificada direcionalmente.  

 

Figura 9 - Deformação em fluência em função do tempo para a superliga MAR-M200. 

Adaptado de (BHADESHIA, sem data).  

 

2.1.2 O comportamento anômalo das superligas 

 

As superligas de níquel exibem uma característica marcante e diferente das 

outras ligas: a tensão de escoamento, que corresponde à tensão necessária para causar o 

início da deformação plástica pelo movimento de discordâncias, não diminui 

consideravelmente com o aumento da temperatura (Figura 10). De fato, para muitas 

superligas, a tensão de escoamento aumenta com o aumento da temperatura, tipicamente 

até temperaturas próximas de 800oC. Para temperaturas acima de 800oC, a tensão de 

escoamento diminui rapidamente (REED, 2006).  

 

Figura 10 - Variação do limite de escoamento de uma superliga contendo 20% de γ’. 

Adaptado de (BHADESHIA, sem data).  
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Em todas as superligas de níquel a presença de γ’ impede a movimentação de 

discordâncias devido a sua estrutura cristalina ordenada. Na Figura 11, pode-se 

visualizar que o vetor de Burgers da discordância na fase γ é a/2 <110> e na fase γ’ é 

a<110>. A movimentação de uma discordância a/2 <110>γ em γ’ irá interromper o 

ordenamento da fase γ’, formando um contorno de antifase. Entretanto, a passagem de 

outra discordância por γ’ no mesmo plano de deslizamento irá restaurar a ordem. Como 

conseqüência, a passagem das discordâncias em γ’ deve ocorrer através de pares de 

discordâncias denominados superdiscordâncias. A exigência para a união das 

discordâncias torna mais difícil que as mesmas penetrem na fase γ’, aumentando a 

resistência à deformação (BHADESHIA, sem data).  

   
(a) (b) 

Figura 11 - Vetor da rede na direção <110> de γ (a) e de γ’ (b). (BHADESHIA, sem 

data). 

 

A ativação térmica facilita as discordâncias a vencerem obstáculos. Contudo, 

superligas à base de níquel contendo γ’ são particularmente resistentes à temperatura. O 

escorregamento preferencial em γ e γ’ ocorre em {111} <110>. Se o escorregamento for 

confinado a essa família de planos, a resistência irá diminuir com o aumento da 

temperatura. Contudo, há uma tendência para as discordâncias de γ’ migrarem para os 

planos {100}, pois eles têm menor energia de contorno de antifase.  Essa migração faz 

com que essas discordâncias se tornem bloqueadas, aumentando a resistência. A 

resistência apenas diminui para temperaturas acima de 600oC quando a ativação térmica 

é suficiente para permitir que as discordâncias atravessem os obstáculos. Em suma, a 
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presença da fase γ’ faz com que a resistência das superligas à base de níquel torne-se 

praticamente insensível a temperaturas próximas de 800°C (BHADESHIA, sem data).  

 

2.1.3 A matriz γγγγ 

 

A matriz γ possui estrutura CFC e é uma solução sólida rica em níquel 

endurecida pela adição de átomos de cobalto, molibdênio, tungstênio, cromo e tântalo 

em distribuição aleatória.  

 A estrutura cristalina compacta cúbica de face centrada (CFC) da matriz 

austenítica das superligas de níquel apresenta grande capacidade de manter resistência à 

tração e boas propriedades de fluência em temperaturas homólogas muito mais altas do 

que as ligas de matriz cúbica de corpo centrado (CCC). Isso se deve a muitos fatores, 

dentre eles o excelente módulo de elasticidade e a alta difusividade que os elementos 

secundários possuem nesse tipo de matriz.  

A estrutura CFC do níquel também possibilita a solubilização de vários 

elementos. É de grande importância a alta solubilidade de vários elementos de liga na 

matriz austenítica e o controle da precipitação de fases intermetálicas (fase γ’) que 

conferem alta resistência mecânica às superligas. O endurecimento também pode ser 

aumentado pela formação de carbetos e boretos nos contornos de grão.  

A Figura 12 mostra uma célula unitária da fase γ, onde os átomos de Ni e os 

outros átomos (cobalto, molibdênio, tungstênio, cromo, tântalo, etc) que podem fazer 

parte dessa fase ocupam tanto os vértices quanto as faces do cubo de maneira totalmente 

aleatória.  

 

Figura 12 - Célula unitária da fase γ (BHADESHIA, sem data). 
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Elementos que possuem tamanho de átomo muito diferente do níquel em geral 

são poderosos endurecedores por solução sólida, uma vez que o endurecimento por 

solução sólida é causado pela distorção da rede e, portanto, aumenta com o aumento da 

diferença entre o tamanho dos átomos. Elementos com altos pontos de fusão 

(molibdênio e tungstênio) possuem forte coesão e reduzem a difusão, particularmente a 

altas temperaturas. Agrupamentos atômicos ou pequenos ordenamentos também podem 

aumentar a resistência da matriz. A Figura 13 mostra uma microestrutura para uma 

superliga de níquel com a presença da matriz γ (D’OLIVEIRA, sem data).  

 

Figura 13 - Microestrutura de uma superliga de níquel contendo a fase γ. Adaptado de 

(D’OLIVEIRA, sem data).  

 

A influência do cobalto na fase γ é bem explicada. Como este elemento é muito 

pouco diferente do níquel em tamanho atômico, ele não fornece razoável endurecimento 

por solução sólida. Entretanto, o cobalto aumenta significativamente a resistência em 

alta temperatura através da redução da energia de falha de empilhamento da fase γ 

(NATHAL; MAIER; EBERT, 1982).  

 

2.1.4 A fase γγγγ’ 

 

A primeira determinação estrutural completa da fase γ’ foi feita por Betteridge e 

Franklin em 1957. Os principais elementos que formam os precipitados de γ’ são Ni, Al, 

Ti, Nb e Ta, sendo Al e Ti os principais.  

A fase γ’ Ni 3(Al,Ti) é um composto intermetálico estrtutural do tipo A3B e 

possui uma relação de orientação cubo-cubo com a matriz, podendo apresentar forma 
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esferoidal, cuboidal ou outras formas, a depender da fração volumétrica, composição 

química e tratamentos térmicos. As propriedades físicas do intermetálico Ni3(Al,Ti) são 

mostradas na Tabela 1 (PLATI, 2003; FARINA et al., 2006). De acordo com a 

classificação de Hume-Rothery a fase Ni3Al é a mais estável, seguida em ordem por 

Ni3Ti, Ni3Nb, e Ni3Ta (DURAND-CHARRE, 1997) 

 

Tabela 1 - Propriedades físicas do intermetálico Ni3(Al,Ti). Adaptado de (PLATI, 2003) 

Composto Estrutura cristalina Temperatura de fusão (oC) Densidade (kg/m3) 

Ni3(Al,Ti) L12 (CFC ordenada) 1140 7500 

 

A estrutura cristalina de γ’ é L12 (CFC ordenada). Essas partículas cuboidais são 

conhecidas como γ’ primária, e possuem tamanho médio de aresta de aproximadamente 

1 µm (LEE; LEE, 1990). A Figura 14 mostra uma representação da estrutura cristalina 

da fase γ’ Ni 3Al (BHADESHIA, sem data). A célula unitária consiste de átomos de Ni 

no centro das faces e átomos de Al nos cantos do cubo. Alguns elementos como Co, Cu 

e Pt substituem preferencialmente o Ni, enquanto Ti, Nb e Ta substituem as posições do 

Al. Elementos como Cr e Fe podem ocupar ambos os sítios (DURAND-CHARRE, 

1997). 

 

Figura 14 - Célula unitária da fase γ’ (Ni 3Al) (BHADESHIA, sem data). 

 

A Figura 15 - a mostra o arranjo desordenado dos átomos de Ni e outros átomos 

na fase γ e a Figura 15 - b mostra o arranjo ordenado L12 dos átomos de Ni (em 

vermelho) e Al (em amarelo) na fase γ’.  
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(a) (b) 

Figura 15 - (a) Estrutura cristalina desordenada e (b) Estrutura cristalina ordenada. 

Adaptado de (D’OLIVEIRA, sem data).  

As propriedades mecânicas das superligas de níquel são extremamente 

dependentes da microestrutura, especialmente na formação dos precipitados de γ’ (LEE; 

LEE, 1990). A fase γ’ é o principal componente endurecedor das superligas, pois as 

discordâncias presentes na fase γ encontram dificuldade de penetrar na fase γ’, parte 

porque γ’ é uma fase atomicamente ordenada. Porém, a sua contribuição para a 

resistência das superligas depende do tamanho, do espaçamento e da forma dessas 

partículas. Conseqüentemente, as tendências no desenvolvimento de superligas têm 

resultado em materiais com alta fração volumétrica (cerca de 60%) de finas partículas 

de γ’ (NATHAL; EBERT, 1983).  

As quantidades de alguns dos principais elementos que formam a fase γ’ (ex.: Al 

e Ti) controlam a coerência desses precipitados com a matriz γ. Observações na 

superliga IN 100 mostraram que a vida até a ruptura por fluência desse material depende 

fortemente da fração volumétrica de γ’. A vida até a ruptura aumenta quando a fração 

volumétrica dos precipitados de γ’ é aumentada até 50%, e então decresce 

repentinamente acima deste valor, como é mostrado na Figura 16. Com isso, torna-se 

necessário entender tanto qualitativamente quanto quantitativamente a precipitação de γ’ 

a fim de caracterizar a microestrutura e as propriedades de uma superliga (PLATI, 

2003).  
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Figura 16 - Vida até a ruptura em função da fração volumétrica de γ’ para a superliga IN 

100. Adaptado de (PLATI, 2003). 

 

Ambas as fases γ e γ’ são CFC e possuem parâmetros de rede bastante similares. 

Em vista disso, os precipitados de γ’ são quase sempre coerentes com a matriz γ, e a 

interface tende a ser nos planos da família {100}. Em outras palavras, os precipitados de 

γ’ se relacionam numa orientação cubo-cubo com a matriz γ, ou seja, a aresta da célula 

de γ’ é exatamente paralela a correspondente aresta da fase γ. Embora pequena, a 

diferença nos parâmetros de rede entre as fases (“misfit” ou “mismatch”) não é zero. O 

“mismatch” pode ser calculado pela seguinte equação: 

 
δ=2(Aγ’ – Aγ) / (Aγ’ + Aγ) 

 
onde Aγ’ e Aγ são os parâmetros de rede das fases γ’ e γ, respectivamente (NATHAL; 

EBERT, 1984).  

 

A deformação resultante da coerência pode trazer uma contribuição significativa 

para o endurecimento total da superliga, uma vez que a tensão de escoamento possui 

uma dependência linear com o “mismatch” entre 20 e 800oC. Entretanto, um alto valor 

do “mismatch” aumenta a força motriz para o engrossamento das partículas e isto é 

indesejável em superligas projetadas para trabalhar em temperaturas elevadas 

(DURAND-CHARRE, 1997). Para precipitados pequenos e/ou quando o desajuste 
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(“mismatch”) do reticulado da fase γ’ em relação à matriz γ é mínimo, a fase ordenada 

tende a ter formato esferoidal. Quando existe grande desajuste (“mismatch”) em relação 

à matriz γ, à medida que crescem, as partículas tendem a forma cuboidal (SILVA et al., 

2006; NATHAL; EBERT, 1984).  

Quando a superliga de níquel é submetida a uma temperatura superior a cerca de 

60% da temperatura de fusão (em K) ocorre significativo coalescimento da fase γ’, pois 

nesta temperatura a energia térmica é suficiente para acelerar a difusão dos átomos de 

soluto. Esse coalescimento favorece o movimento das discordâncias no maior espaço 

livre existente entre as partículas, reduzindo a resistência da superliga.  

Assim como na fase γ, a presença do cobalto pode alterar a formação da fase γ’. 

Dependendo da composição total da superliga, o aumento na quantidade de cobalto 

pode aumentar ou diminuir a temperatura solvus de γ’ e também pode aumentar a fração 

volumétrica desta fase. Além disso, o cobalto, o qual substitui os sítios de Ni na rede de 

γ’, é um fraco endurecedor dessa fase (NATHAL; MAIER; EBERT, 1982).  

 

2.1.5 Os carbetos 

 

O comportamento dos carbetos nas superligas é bastante complexo. A adição de 

carbono em quantidades de 0,05% a 0,2% e elementos formadores de carbetos que 

apresentem grande afinidade pelo carbono tais como Ti, Ta e Hf permite a precipitação 

de carbetos (se o teor de C exceder o limite de solubilidade da liga) do tipo M23C6, MC 

e M6C. Esses carbetos não são fases estáveis na estrutura das superligas de níquel, pois 

em condições de serviço (temperaturas elevadas e por longos períodos de tempo) podem 

sofrer alterações no seu tipo, forma e morfologia, afetando as propriedades dessas ligas 

(SZCZOTOK et al., 2006). Além disso, os carbetos podem influenciar a estabilidade 

química da matriz através da remoção de elementos reativos.  

Entretanto, estes carbetos desempenham um papel importante no endurecimento 

por precipitação das superligas à base de níquel. Em geral, carbetos finos e 

uniformemente distribuídos nos contornos de grão inibem o deslizamento dos mesmos, 

minimizando o amolecimento causado pelo crescimento de grão e melhorando as 

propriedades em fluência e a resistência das superligas em altas temperaturas. Por outro 

lado, carbetos grossos ou carbetos primários MC na forma “script like” que existem 

dentro dos grãos ou nos contornos de grão são considerados como responsáveis pela 
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diminuição da ductilidade durante os testes de tração e fluência pois, devido à sua alta 

fragilidade, os carbetos MC podem atuar como sítios de nucleação de trinca e caminhos 

para propagação das mesmas (SZCZOTOK et al., 2006; LEE et al., 2001; ZEISLER-

MASHL; PLETKA, 1992; LEE et al., 2001).  

No trabalho de Chen et al. foi possível observar que os carbetos podem nuclear 

heterogeneamente nas superligas de níquel até temperaturas maiores que a liquidus, 

dependendo do potencial de nucleação do líquido (CHEN et al., 1998).  

Dentre os diversos elementos presentes nas superligas de níquel, o cobalto pode 

influenciar o tipo e a quantidade de carbetos presentes nestes materiais. O aumento no 

teor de cobalto reduz a quantidade de carbetos precipitados através do aumento da 

quantidade de carbono dissolvido na matriz (NATHAL; MAIER; EBERT, 1982).  

 

2.1.5.1 Os carbetos MC 

 

Os carbetos MC são majoritários nas superligas de níquel e são formados na 

região sólido/líquido de uma superliga fundida durante o resfriamento (solidificação). O 

surgimento desses carbetos depende da composição da liga e a sua morfologia 

geralmente é “script-like”. 

A Figura 17 mostra uma micrografia dos carbetos primários MC. Estes carbetos 

apresentam estrutura cristalina do tipo CFC (cúbica de face centrada), densa, compacta 

e de alta resistência mecânica, sendo considerados um dos compostos mais estáveis 

encontrados na natureza. Nas superligas de níquel é comum encontrar “clusters” 

contendo carbetos com várias composições, como mostra a Figura 17 (SZCZOTOK et 

al., 2006).  

      

Figura 17 - Micrografia via SE de carbetos primários do tipo MC (SZCZOTOK et al., 
2006). 

 
Adicionalmente, os carbetos MC aparecem como partículas isoladas e 

heterogeneamente distribuídas sem orientação coerente com a matriz, freqüentemente 
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entre as dendritas. Na maioria dos casos, são uma mistura de carbetos de Nb e Ti. Já em 

ligas que contém Hf e Ta em sua composição encontra-se carbetos essencialmente 

compostos por esses elementos (BENEDUCE et al., 1996).  

Os carbetos MC são estáveis em altas temperaturas, mas não são estáveis em 

baixas temperaturas. Durante o tratamento térmico de envelhecimento ou em condições 

de serviço, os carbetos MC podem se decompor lentamente, produzindo carbono (ou o 

carbono solúvel residual existente na matriz da superliga), e este se difunde e inicia 

importantes reações, formando os carbetos do tipo M6C e M23C6 ricos em Cr, Mo e W. 

  

2.1.5.2 Os carbetos M23C6 

 

Os carbetos M23C6 estão presentes em temperaturas mais baixas e apresentam 

forte tendência a se formar nos contornos de grão da fase γ. Estes carbetos possuem uma 

estrutura cúbica complexa, geralmente aparecendo na forma de partículas volumosas, 

descontínuas e irregulares, embora possa aparecer sob a forma de plaquetas ou com 

formatos geométricos regulares. A reação dominante de formação dos carbetos M23C6 é: 

 

MC + γ �  Μ23C6 + γ’ 

ou 

(Ti,Mo)C + (Ni,Cr,Al,Ti) � (Cr, Mo)23C6 + Ni3(Al,Ti) 

 

A transformação ocorre através da reação da matriz com o carbeto MC para 

produzir carbetos M23C6 e γ’. Esta reação ocorre em torno de 980oC, pois nessa faixa de 

temperatura o molibdênio e o tungstênio não estabilizam os carbetos MC de maneira 

efetiva. Em condições isoladas, a reação é reversível. O carbeto MC entra em processo 

de decomposição. Com isso, o percentual de alumínio e titânio disponíveis para formar 

a fase γ’ aumenta e o teor de cromo na fase γ diminui, uma vez que ocorre a formação 

dos carbetos M23C6. Isso é refletido pela formação um filme de γ’ ao redor dos carbetos 

degenerados em ligas envelhecidas (WOLFF, 1992).  

Os carbetos M23C6 influenciam bastante as propriedades das superligas de 

níquel. Sua característica marcante de localização nos contornos de grão da fase 

γ promove um significativo aumento na resistência à ruptura através da inibição do 
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deslizamento dos contornos de grão. Eventualmente, a ruptura se inicia tanto pela 

fratura dessas mesmas partículas quanto pela perda de coesão da interface γ-M23C6.  

Em certas ligas são encontradas estruturas celulares de carbetos M23C6 que 

favorecem o início da ruptura prematura das superligas de níquel. No entanto, essas 

estruturas podem ser evitadas por tratamento térmico e através do controle de 

composição química. 

 

2.1.5.3 Os carbetos M6C 

 

Os carbetos do tipo M6C se formam entre 815 a 980 ºC. Eles são semelhantes 

aos carbetos do tipo M23C6, mas geralmente aparecem quando os teores de elementos 

refratários são elevados. Os carbetos M6C possuem uma estrutura cristalina cúbica 

complexa e são formados de maneira similar aos carbetos M23C6:  

MC + γ � Μ6C + γ’ 

ou 

(Ti, Mo)C + (Ni, Co, Al, Ti) � Mo3(Ni,Co)3C + Ni3(Al,Ti) 

 

Como os carbetos M6C são mais estáveis em temperaturas mais altas que os 

carbetos M23C6, eles contribuem de maneira mais significativa no que diz respeito à sua 

atuação como obstáculos ao movimento dos contornos de grãos, permitindo melhor 

controle do tamanho de grão. A Figura 18 mostra a decomposição de um carbeto do tipo 

MC em carbetos do tipo M6C e M23C6 após exposição térmica da superliga K446 a 

900oC por 10.000 horas (GUO et al., 2008). 

 

Figura 18 - Micrografia via TEM de um carbeto primário MC degenerado em carbetos 

do tipo M6C e M23C6. Adaptado de (GUO et al., 2008). 
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2.1.6 Os boretos 

 

O boro geralmente está presente em teores de 50 a 500 ppm e é um ingrediente 

essencial na fabricação das superligas de níquel. Geralmente, o boro se localiza nos 

contornos de grão da fase γ, onde reduz a tendência à perda de coesão dos contornos. Os 

boretos se caracterizam por serem partículas duras e refratárias, com morfologia 

variando entre o tipo volumoso e o formato em meia-lua (crescente) e, freqüentemente, 

parecem crescer de um contorno de grão para o interior de um grão. Os boretos são 

compostos difíceis de serem identificados, pois a quantidade de boro adicionada nas 

superligas é bastante pequena.  

 

2.2 A SUPERLIGA MAR-M247 

 

2.2.1 Características gerais da superliga MAR-M247 

 

A superliga à base de níquel MAR-M247 é uma liga fundida desenvolvida por 

Danesi e Lund et al. na companhia Martin-Marietta Corporation durante a década de 70 

destinada a aplicações que requerem alta resistência mecânica e à corrosão em 

temperaturas até 1000oC. Este material corresponde a uma evolução da superliga MAR-

M246, com a adição de háfnio e alguns ajustes na composição a fim de melhorar as suas 

propriedades mecânicas e sua fundibilidade (KATTUS, 1999).  

A razão primordial para a existência das superligas de níquel com diferentes 

composições químicas é a sua excelente resistência mecânica num amplo intervalo de 

temperaturas. O balanço composicional da superliga MAR-M247 fornece excelente 

combinação de propriedades em tração e fluência através do endurecimento por solução 

sólida, do endurecimento nos contornos de grão devido à presença dos carbetos e 

boretos e do endurecimento devido à presença das partículas de γ’. A Tabela 2 apresenta 

a composição química especificada para a superliga MAR-M247 (% peso), bem como 

os valores máximo e mínimo de cada elemento constituinte. O seu ponto de fusão está 

entre 1316oC e 1343oC e a massa específica é próxima de 8,54 g/cm3 (KATTUS, 1999; 

BOR; HSU; WEI, 2004).  
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Tabela 2 - Composição química da superliga MAR-M247 com os respectivos valores 

máximo e mínimo de cada elemento constituinte (% peso). (BOR; HSU; WEI, 2004). 

Elemento Mínimo Nominal Máximo 

Ni 62,63 59,835 56,83 

Co 9,0 10,0 11,0 

W 9,5 10,0 10,5 

Cr 8,0 8,25 8,8 

Al 5,3 5,5 5,7 

Ta 2,8 3,0 3,3 

Hf 1,2 1,5 1,6 

Ti 0,9 1,0 1,2 

Mo 0,5 0,7 0,8 

C 0,13 0,15 0,17 

Zr 0,03 0,05 0,08 

B 0,01 0,015 0,02 

 

A superliga MAR-M247 possui boa capacidade de ser fundida, ótima 

estabilidade microestrutural, excelente resistência à tração, à fluência e à 

corrosão/oxidação, fazendo com que essa superliga seja muito utilizada na fabricação de 

pás de turbinas e em partes rotativas na indústria aeroespacial e automobilística durante 

as duas últimas décadas (KATTUS, 1999; WEI et al., 2008).  

Entretanto, a superliga MAR-M247, de acordo com a Engine Materials 

Specification (EMS)-55447 e alguns estudos anteriores, torna-se frágil em temperaturas 

elevadas, mesmo através de esforços feitos com a adição de Hf para otimizar a 

microestrutura, em particular o eutético γ-γ’ e os carbetos nos contornos de grão. As 

reações que levam a fragilidade podem ser atribuídas ao comportamento intrínseco dos 

contornos de grão, aos carbetos grossos, à formação de fases indesejáveis (tais como 

Laves, µ e σ), à distribuição heterogênea de tamanho de grão e aos defeitos de fundição 

(MA; CHAO; BOR, 1998).  
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O tamanho de grão influencia significativamente as propriedades da superliga 

MAR-M247 e, para certos fundidos, torna-se difícil conseguir o tamanho de grão 

desejado. Geralmente, grãos pequenos produzidos por uma solidificação relativamente 

rápida melhoram a resistência em temperaturas baixas e intermediárias. Para aplicações 

em altas temperaturas (acima de 800oC), grãos grosseiros produzidos por solidificação 

mais lenta são preferíveis (KATTUS, 1999).  

A superliga MAR-M247 no estado bruto de fusão (“as cast”) consiste de 

aproximadamente 60% de fase coerente γ’ Ni 3(Al,Ti) numa matriz de γ, que é uma 

solução sólida de níquel endurecida pela adição de cobalto, molibdênio, tungstênio, 

cromo e tântalo. A fase γ’ é o principal componente endurecedor da superliga. Carbono, 

boro, zircônio e háfnio, em sua maioria na forma de carbetos e boretos, precipitam nos 

contornos de grão e contribuem para a dureza e ductilidade da superliga. Além disso, a 

segregação de elementos durante a solidificação causa a formação de eutético γ-γ’ e 

carbetos distribuídos nas regiões interdendríticas. Tratamentos térmicos subseqüentes 

atenuam a segregação, refinam a dispersão de γ’ na matriz γ, eliminam algumas regiões 

eutéticas γ-γ’ e otimizam a morfologia e a distribuição dos carbetos nos contornos de 

grão, melhorando as propriedades mecânicas da superliga (KATTUS, 1999; LEE; LEE, 

1990; OHTA; YOSHIZAWA; NAKAGAWA, 1989). 

A Figura 19 mostra uma micrografia obtida no microscópio eletrônico de 

varredura de uma amostra da superliga MAR-M247 no estado bruto de fusão, 

demonstrando a microestrutura dendrítica com carbetos (regiões brancas) precipitados 

nas regiões interdendríticas. Os pontos pretos presentes na micrografia podem ser poros 

presentes neste material. A microporosidade, um defeito microestrutural que degrada as 

propriedades mecânicas dos materiais, é inevitável em superligas de níquel fundidas 

(ANTONY; RADAVICH, 1980). A fração volumétrica de poros nas superligas à base 

de níquel fundidas convencionalmente geralmente se encontra entre 0,4 e 1,4% (KUHN; 

SOCKEL, 1990).  
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Figura 19 - Micrografia da superliga MAR-M247 no estado bruto de fusão, obtida via 

MEV no modo elétrons retroespalhados. 

 

A efetividade do endurecimento dos precipitados de γ’ não depende somente da 

sua fração volumétrica, mas também do seu tamanho, morfologia e distribuição. 

Macroscopicamente, na superliga MAR-M247 a fase γ’ aparece com grãos grosseiros 

que, de fato, são aglomerações de partículas de γ’ (LEE; LEE, 1990).  

A superliga MAR-M247 também apresenta excelente estabilidade 

microestrutural em temperaturas normais de operação e é resistente à precipitação de 

intermetálicos indesejáveis e de carbetos com morfologia indesejável. Avaliações deste 

material após longas exposições em temperaturas normais de operação revelaram 

excelente estabilidade microestrutural e de propriedades mecânicas, comprovadas 

através da realização de um estudo dos efeitos das altas temperaturas de serviço em pás 

de turbinas a gás que trabalharam por 548 horas em temperaturas entre 760 e 840oC e 

146 ciclos de aquecimento/resfriamento. A exposição nessas condições de serviço 

induziu a precipitação de pequenas partículas de γ’ secundária e aglomeração de 

partículas de γ’ primária. No entanto, testes de tração e fluência entre 850 e 900oC e 

teste de fadiga de alto ciclo em 850oC tanto na pá usada como na pá não usada 

mostraram que as pequenas mudanças microestruturais tiveram pouco efeito nas 

propriedades mecânicas das pás (KATTUS, 1999).  

O endurecimento causado pelas partículas de carbeto M23C6 bem distribuídas 

nos contornos de grão aumenta a resistência à fluência da superliga MAR-M247 em 
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altas temperaturas, uma vez que as partículas de carbeto podem fixar os contornos de 

grão e prevenir o deslizamento dos mesmos. Entretanto, os carbetos MC com 

morfologia “script like” são os causadores da baixa elongação e baixa tenacidade em 

alta temperatura, uma vez que são extremamente frágeis e tornam-se os principais sítios 

de nucleação de trincas e rotas para propagação das mesmas, além de influenciarem 

negativamente na segurança das peças e causar um empecilho no design das mesmas 

(WEI et al., 2008; HUANG; KOO, 2004).  

No caso da superliga MAR-M247, a alta porcentagem de elementos refratários 

(Ta,W,Mo), a adição de Hf e a segregação de elementos durante a solidificação pode 

causar a formação de pequenas quantidades de eutético γ-γ’ e carbetos espalhados nas 

regiões interdendríticas. O Hf também pode causar a formação de carbetos e compostos 

intermetálicos ricos nesse elemento (BHAUMIK et al., 2002; ZEISLER-MASHL; 

PLETKA, 1992; KATTUS, 1999). A região eutética γ-γ’ possui estrutura semelhante a 

um “leque” na qual a fase γ’ precipita na matriz γ (LEE; LEE, 1990).  

A presença do eutético γ-γ’ pode ter um efeito significativo na tensão de 

escoamento e na ductilidade da superliga MAR-M247 fundida convencionalmente. Em 

uma avaliação feita por (GASKO; JANOWSKI; PLETKA, 1988), a variação na 

quantidade de eutético γ-γ’ presente nas regiões interdendríticas e nos contornos de grão 

em função dos tratamentos térmicos abaixo e acima da temperatura solvus de γ’ 

conduziu a um aumento no valor da tensão de escoamento na temperatura ambiente e a 

uma diminuição na ductilidade quando a quantidade de eutético γ-γ’ foi reduzida. Esses 

resultados foram atribuídos ao fato que as rosetas de eutético γ-γ’ formadas entre as 

dendritas e os contornos de grão possuíam menor resistência e maior ductilidade do que 

as dendritas. Como conseqüência, o dúctil eutético γ-γ’ deformou plasticamente e inibiu 

o crescimento da trinca, retardando a fratura final do material (GASKO; JANOWSKI; 

PLETKA, 1988; BOR; HSU; WEI, 2004).  

A tensão de escoamento para a grande maioria dos materiais diminui com o 

aumento da temperatura. A Figura 20 mostra a variação da tensão de escoamento com a 

temperatura para a superliga MAR-M247. Pode-se observar que a tensão de escoamento 

se mantém constante até aproximadamente 800oC e então diminui quando a temperatura 

ultrapassa este valor (SASTRY; MAHAPATRA; DAVIS, 2002).  
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Figura 20 - Variação da tensão de escoamento em função da temperatura para a 

superliga MAR-M247. Adaptado de (SASTRY; MAHAPATRA; DAVIS, 2002).  

 

A Figura 21 mostra as propriedades em tração da superliga MAR-M247 fundida 

convencionalmente e pelo processo “Grainex”. O processo “Grainex” foi desenvolvido 

pela “Howmet Turbine Components Corporation” na década de 80 e utiliza a 

microfusão tradicional combinada com agitação do molde durante a solidificação para 

controlar o fluxo de convecção, a taxa de transferência de calor para fora do molde e a 

estrutura de grãos equiaxiais, resultando em propriedades mais homogêneas ao longo do 

material (DELGADO, 2005; HELMINK et al., 2000).  

 

Figura 21 - Comparação das propriedades em tração da superliga MAR-M247 

“Grainex” e fundida convencionalmente. (DELGADO,2005). 1ksi = 6,89MPa.  
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As propriedades mecânicas da superliga MAR-M247 são fortemente 

influenciadas pela orientação cristalográfica em ligas monocristalinas e solidificadas 

direcionalmente e com pouca e/ou nenhuma relevância em ligas fundidas 

convencionalmente, uma vez que são equiaxiais e isotrópicas (KATTUS, 1999).  

A Figura 22 mostra a faixa do módulo de elasticidade (Figura 22 - a) e do 

módulo de elasticidade transversal (Figura 22 - b) em função da temperatura para a 

superliga MAR-M247 fundida convencionalmente de grãos equiaxiais (KATTUS, 

1999).  

  

(a) (b) 

Figura 22 - (a) Módulo de elasticidade em função da temperatura e (b) módulo de 

elasticidade transversal em função da temperatura para a superliga MAR-M247 fundida 

convencionalmente. Adaptado de (KATTUS, 1999). 

 

 Embora a superliga MAR-M247 possua ótimo balanço composicional, avaliou-

se a microadição de Mg (cerca de 80ppm) na superliga MAR-M247 e concluiu-se que o 

Mg pode segregar na interface carbeto/matriz e nos contornos de grão, levando à 

redução de energia interfacial entre os carbetos e a matriz. Esse efeito pode aumentar a 

coesão da interface carbeto/matriz, retardando o início e a propagação de trincas e 

prolongando a vida em fluência e a elongação da superliga. O Mg também causa o 

refinamento e a esferoidização dos carbetos (MA; CHAO; BOR, 1998).  

Nas superligas de níquel as propriedades do fundido são dependentes da 

composição da liga e também das taxas de resfriamento durante e após a solidificação. 

A superliga MAR-M247 é geralmente fundida sob vácuo em forno de indução e 
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solidificada sob vácuo, pois alguns elementos da liga são facilmente oxidáveis (ex.: 

titânio e alumínio).  

 

2.2.2 Tratamento térmico da superliga MAR-M247 
 
2.2.2.1 Homogeneização e solubilização 
 

O efeito dos parâmetros de processo que envolvem a solidificação no 

desenvolvimento da microestrutura das superligas é importante, pois a microestrutura 

“as cast” dita os tratamentos térmicos subseqüentes e a performance final do material. O 

espaçamento entre os braços dendríticos (primário e secundário), a 

macro/microsegregação, a distribuição e morfologia dos precipitados e a porosidade são 

fatores que influenciam as propriedades mecânicas (OVERFELT; WHITESELL, 2001).  

As segregações que ocorrem durante a solidificação ocasionam dois efeitos 

prejudiciais nas propriedades do material: o primeiro é que elas levam a não 

precipitação e o segundo é que elas podem causar a formação de fases secundárias nos 

espaçamentos interdendríticos, e os efeitos podem ser prejudiciais mesmo quando essa 

fase é a γ’. Isso é devido a presença de diversas morfologias das fases, que podem 

iniciar a fratura. Com isso, torna-se necessário um tratamento de homogeneização a fim 

de se obter um material isotrópico e uniforme (DURAND-CHARRE, 1997).  

Os tratamentos térmicos de homogeneização química são muito utilizados em 

superligas no estado bruto de fusão. Este tratamento térmico objetiva a eliminação da 

segregação de vários elementos. Entretanto, o tempo necessário para eliminar 

completamente a segregação e obter uma composição perfeitamente uniforme é 

extremamente longo, particularmente quando a segregação é severa, quando envolve 

elementos pesados que se difundem lentamente e quando a estrutura de solidificação é 

grossa (espaçamento entre os braços das dendritas primárias da ordem de 100 µm) 

(DURAND-CHARRE, 1997). As temperaturas de homogeneização química são mais 

baixas que as de solubilização, variando numa faixa entre 800ºC à 1100ºC.  

O tratamento térmico de solubilização tem que atingir temperaturas acima da 

solvus de γ’, porém não pode causar fusão incipiente, pois isso acarretará numa 

mudança de volume, levando a formação de microporos depois da re-solidificação. 

Portanto, a “janela” do tratamento de solubilização é teoricamente definida pela 

temperatura solvus de γ’ e pela solidus da liga. Por definição, a temperatura solidus é a 

temperatura de equilíbrio na qual o primeiro líquido se forma numa liga homogênea e a 



 49 

temperatura solvus de γ’ é a temperatura na qual os últimos precipitados de γ’ passam 

para a solução (WOLFF, 1992).  

Numa liga com segregação, a solvus de γ’ pode variar mais de dezenas de graus 

Celsius de um ponto para outro. Em outras ligas, a faixa de temperatura solvus de γ’ 

pode exceder a temperatura de fusão incipiente, tornando impossível a solubilização 

completa, ou seja, precipitados de γ’ em pequenas quantidades são encontrados nas 

regiões interdendríticas após o tratamento térmico de solubilização (DURAND-

CHARRE, 1997). É necessário também ter um controle extremo da temperatura do 

forno para o tratamento térmico de solubilização em temperaturas próximas da solidus. 

Flutuações de 10oC podem iniciar danos irreversíveis através da fusão incipiente, 

comprometendo as propriedades mecânicas do material (WOLFF, 1992).  

Wolff, em uma investigação do superaquecimento da superliga equiaxial MAR-

M247LC, mostrou que a fusão incipiente é causada pela presença de eutéticos de baixo 

ponto de fusão e que os carbetos do tipo M(Hf,Ta,W,Ti)C, os quais precipitam dentro 

dos poços eutéticos, são um indicativo de segregação, particularmente do Hf (WOLFF, 

1992).  

No caso da superliga MAR-M247, embora a combinação de endurecimento por 

solução sólida, pelas partículas de γ’ e por carbetos e boretos nos contornos de grão seja 

efetiva na condição “as cast”, alguns tratamentos térmicos são feitos nas superligas a 

fim de melhorar as suas propriedades. Para a superliga MAR-M247, um tratamento 

térmico de solubilização com completa decomposição de γ’ primária é feito a 1240oC 

por 2 horas (LEE; LEE, 1990).  

Existe também um tratamento de solubilização em etapas com temperaturas 

progressivamente maiores, que consiste no aquecimento a 1230oC por 2 horas e 

posterior aquecimento a 1260oC por 2 horas e resfriamento ao ar. Esse tratamento tem o 

objetivo de aumentar a temperatura de fusão incipiente da superliga MAR-M247 e 

permitir a completa dissolução da fase γ’ primária através da sua decomposição em γ’ 

secundária e mais de 90% de dissolução do eutético γ-γ’ (WOLFF, 1992).  

O tratamento de solubilização estabiliza a morfologia dos carbetos. Entretanto, a 

exposição em alta temperatura pode causar a degeneração dos carbetos, resultando na 

saturação dos mesmos nos contornos de grão e comprometendo as propriedades 

mecânicas da superliga (HUANG; KOO, 2004).  
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Investigações por TEM (microscopia eletrônica de transmissão) mostraram a 

existência de partículas muito finas dispersas na matriz após o tratamento térmico de 

solubilização. Elas podem ser definidas como fase γ’ terciária e possuem tamanho 

médio de 0,01 a 0,02 µm. Essas partículas podem precipitar durante o processo de 

resfriamento do tratamento térmico de solubilização. A identificação dessas partículas é 

extremamente difícil devido ao seu reduzido tamanho. Entretanto, acredita-se que a fase 

γ’ terciária possui a mesma (ou muito próxima) composição de γ’ primária. Em termos 

de propriedades mecânicas, a existência da fase γ’ terciária pode aumentar a resistência 

e a dureza da superliga, pois estas partículas tornam-se um obstáculo para a 

movimentação de discordâncias (LEE; LEE, 1990).  

A Figura 23 mostra uma ilustração esquemática das diferentes formas da fase γ’ 

em uma superliga tratada termicamente (REED; JACKSON, 1999). 

 

Figura 23 - Ilustração esquemática das diferentes formas da fase γ’ em amostras tratadas 

termicamente. Adaptado de (REED; JACKSON, 1999). 

 

No caso da superliga MAR-M247, as partículas de γ’ primária existem no estado 

“as cast” e parecem uma combinação integrada de pequenas partículas cúbicas. Em 

temperaturas de solubilização maiores que 1050oC a fase γ’ primária começa a se dividir 

e a se decompor (ou dissolver) gradualmente em partículas menores conhecidas como γ’ 

secundária. Essas partículas de γ’ secundária ainda possuem forma cuboidal, porém com 

tamanho médio muito menor (0,1 a 0,2 µm) do que as partículas de γ’ primária. A fase 

γ’ secundária é relativamente estável em alta temperatura e se encontra dispersa 

uniforme e homogeneamente na matriz γ (LEE; LEE, 1990).  
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Quando a superliga é resfriada a partir da temperatura do tratamento de 

solubilização, uma grande variedade de morfologia de precipitados pode ser observada 

(Figura 24). Durante resfriamento contínuo, os precipitados mudam de forma conforme 

eles crescem. Núcleos esféricos se desenvolvem em cubos perfeitos, os quais 

subqüentemente evoluem para cubos e para mais complexas formas dendríticas e de 

estrelas. A estrela (cubos deformados com cantos extendidos) possui mais alta energia 

interfacial do que os cubos simples. Elas são observadas em amostras que passam por 

tratamentos térmicos acima da solvus de γ’ e então são resfriadas rapidamente 

(DURAND-CHARRE, 1997).   

Figura 24 - Diferentes morfologias de γ’ em função do tratamento térmico (DURAND-

CHARRE, 1997). 

2.2.2.2 Envelhecimento 

 

O alumínio é solúvel no níquel em altas temperaturas e o resfriamento rápido 

mantém a solução sólida supersaturada à temperatura ambiente. O aquecimento 

posterior em temperaturas mais baixas permite a precipitação controlada da fase γ’ 

(Ni3Al). Esse efeito de endurecimento por precipitação ocorre quando o teor de 

alumínio é de 5 a 12% em massa. Como as fases γ e γ’ são cúbicas de face centrada 

(CFC) e a diferença entre os parâmetros de rede dessas fases é de 0,5 a 1%, então os 

precipitados de fase γ’ são coerentes com a matriz γ. Acima de um determinado tempo 

de envelhecimento as partículas de fase γ’ coalescem, levando à redução da dureza da 

superliga (superenvelhecimento).  

A Figura 25 mostra um comparativo da tensão de escoamento com a temperatura 

para uma superliga de níquel no estado bruto de fusão (“as cast”), tratada termicamente, 

para o Ni como solução sólida e para a fase intermetálica Ni3Al. Pode-se observar que a 
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γ’  secundária 

γ’  primária 

superliga tratada termicamente apresenta 70% de fase γ’ e possui os maiores valores de 

tensão de escoamento para todas as faixas de temperatura.  

 

Figura 25 - Tensão de escoamento em função da temperatura para uma superliga de 

níquel em diferentes condições. Adaptado de (GLATZEL, 2005). 

 

A efetividade do endurecimento de γ’ depende não somente da fração 

volumétrica de γ’, mas também do tamanho e distribuição dessas partículas. O 

tratamento térmico de envelhecimento objetiva aumentar a resistência mecânica e a 

resistência à fluência das superligas, com o refinamento da fase γ’ primária através da 

sua decomposição, originando a fase γ’ secundária com morfologia cuboidal (WOLFF, 

1992). Outra importante observação é que a fase γ’ secundária é extremamente fina e 

geralmente se precipita dentro dos canais da matriz γ, como mostra a Figura 26 (PLATI, 

2003; KIM et al., 2008).  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 26 - Nucleação da fase γ’ nos “corredores” da matriz γ. Adaptado de 

(BHADESHIA, sem data). 

 
Um tratamento térmico de solubilização seguido de envelhecimento em duas 

etapas para a superliga MAR-M247 consiste no aquecimento até 1240oC por 2 horas e 

resfriamento rápido, aquecimento até 980oC por 5 horas e resfriamento e posterior 
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aquecimento até 870oC por 20 horas (KATTUS, 1999). Os tratamentos de 

envelhecimento em duas etapas são muito usados a fim de maximizar a resistência e 

desenvolver a melhor combinação de propriedades e microestrutura do material. A 

primeira etapa do envelhecimento precipita a fase γ’ mais grosseira e pode também 

melhorar o tipo e a distribuição dos carbetos nos contornos de grão. A segunda etapa, 

geralmente a uma temperatura inferior à primeira, gera a precipitação da fase γ’ mais 

fina. 

 

2.3 FUNDIÇÃO E MICROFUSÃO 

 

2.3.1 O processo de fundição 

 

Os processos de transformação de metais e ligas metálicas em peças para 

utilização em conjuntos mecânicos são inúmeros e variados. Evidentemente, vários 

fatores devem ser considerados quando se escolhe o processo de fabricação, tais como o 

formato da peça, as exigências de uso, o material a ser empregado, a quantidade de 

peças que devem ser produzidas, o tipo de acabamento desejado e assim por diante. 

Dentre essas várias maneiras de trabalhar o material metálico, a fundição se destaca, não 

só por ser um dos processos mais antigos, mas também porque é um dos mais versáteis, 

principalmente quando se considera os diferentes formatos e tamanhos das peças que se 

pode produzir por esse processo (BEELEY; SMART, 1995).  

Fundição é o processo de fabricação de peças metálicas que consiste 

essencialmente em preencher com metal líquido a cavidade de um molde com formato e 

medidas correspondentes aos da peça a ser fabricada. Existem vários métodos de 

fundição, tais como o processo de fundição em areia, fundição em moldes de cimento, 

fundição por cera perdida, etc. O que diferencia um processo do outro é tanto o modo 

como o metal líquido é vazado (pode ser por gravidade ou pressão) quanto ao tipo de 

molde utilizado (em moldes de areia ou em moldes metálicos) e a escolha do processo é 

determinada principalmente pelo tipo de produto final que se deseja obter.  

Atualmente, a indústria de fundição possibilita a produção peças complicadas 

como acessórios de tubulações, peças de fornos, blocos de motor de automóveis e 

aviões, pistões, anéis dos pistões, bases de máquina, ferramentas, rodas, eixos de 
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manivela, rotores para automóveis, pás e palhetas para aeronaves, etc (BEELEY; 

SMART, 1995).  

Em contraste com as superligas conformadas mecanicamente, as superligas 

fundidas exibem melhor resistência à fluência e à ruptura devido ao maior tamanho de 

grão. Entretanto, grãos maiores reduzem a ductilidade e a vida em fadiga de baixo ciclo 

desses materiais. Além disso, em materiais fundidos os grãos colunares encontrados em 

seções finas de discos e pás de turbinas resultam num material com propriedades 

inconsistentes com aquelas encontradas na região central (DELGADO, 2005).  

 

2.3.2 O processo de microfusão 

 

A origem do processo de microfusão é milenar e, talvez, o processo de fundição 

mais antigo que se tem conhecimento. Provas arqueológicas encontradas em várias 

partes do Planeta sugerem que o processo de fundição de precisão por cera perdida 

tenha iniciado na Idade do Bronze, cerca de 5000 anos a.C. Após muitos séculos de 

decadência e estagnação tecnológica, esta técnica produtiva voltou a ser utilizada para a 

produção de peças onde a necessidade de precisão dimensional e reprodução de finos 

detalhes se faziam necessárias.  

Durante a Segunda Guerra Mundial os alemães utilizaram maciçamente este 

processo na fabricação de peças para armamentos, pois a precisão dimensional obtida 

pelo processo de microfusão é bastante superior à fundição convencional. Porém, 

somente após a metade do século XX é que este processo vem sendo usado para a 

produção, em larga escala, de peças de engenharia. Atualmente, peças microfundidas 

são usadas em praticamente todas as áreas: automotiva, aeroespacial, hardwares para 

indústria microeletrônica, biomédica, joalherias, etc.  

Dos processos de fabricação, incluindo outros processos de fundição, a fundição 

de precisão em moldes tipo casca é provavelmente a que oferece maiores vantagens na 

obtenção de peças com irrestrita liberdade de formas, detalhes cada vez apurados, 

excelente acabamento superficial e boa precisão dimensional, o que, em última 

instância, significa redução do fator custo/benefício. Além disso, esta técnica 

proporciona a produção de peças feitas em ligas metálicas especiais, ligas resistentes à 

oxidação, caras e de difícil fabricação por outros métodos que não seja pelo processo de 

microfusão.  
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Atualmente, as técnicas produtivas utilizadas na microfusão contam com 

equipamentos e robôs de última geração no controle do processo. A microfusão 

abrange, além da tecnologia da fundição convencional de metais, tecnologia em ceras, 

plásticos, cerâmica, controle de temperatura do metal, controle de temperatura do 

ambiente e controle dimensional apurado das peças microfundidas.  

 

2.3.3 O processo de cera perdida 

 

A fundição de precisão em moldes cerâmicos, também conhecida como 

“processo de cera perdida”, “microfusão” ou “Investment Casting”, é um método 

econômico de fabricação de peças com excelente precisão dimensional e bom 

acabamento superficial em ampla variedade de metais e ligas, indo desde ligas leves até 

superligas. Em poucas palavras, o processo de microfusão é um processo de fundição 

que consiste na reprodução de uma peça originariamente em cera. A peça, inicialmente 

feita em cera, é recoberta com material cerâmico e forma um molde que, após a retirada 

da cera, fica oco e serve como base para o preenchimento de metal.  

A fundição de precisão ou microfusão pelo processo de cera perdida proporciona 

várias vantagens como: produção de peças próximas à forma final (“near net shape”); 

flexibilidade de projeto, tanto em formas quanto em materiais; capacidade de 

reprodução de detalhes precisos; eliminação de montagens, projetando um só 

componente; excelente acabamento superficial e tolerância dimensional, economizando 

em processos de usinagem; redução de peso dos componentes; redução dos 

investimentos em ferramentas de fabricação; características mecânicas excelentes do 

produto final devido ao uso de moldes quentes.  

Entretanto, o processo de microfusão exige um rígido controle em cada etapa de 

fabricação (no caso de superligas de níquel fundidas deve haver rigoroso controle dos 

parâmetros durante as etapas de fusão, homogeneização e solidificação), o processo é 

caro e a maior diferença de custo entre o processo de microfusão e os outros processos 

de fundição encontra-se na necessidade de produzir padrões consumíveis aonde tanto o 

modelo quanto o molde são destruídos após a produção da peça, além de ser necessário 

fazer moldes individuais para cada peça. Em termos microestruturais, a variação 

microestrutural ocorre devido à dificuldade de manter o gradiente de temperatura 

uniforme durante a fundição.  
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Na Figura 27 são apresentadas as etapas do processo de microfusão por cera 

perdida.  

 

Figura 27 - Etapas do processo de microfusão por cera perdida. 

 1- Injeção de cera nos moldes metálicos 

 2- Montagem dos cachos 

 3- Revestimento do cacho com lama refratária 

 4- Revestimento do cacho com material refratário granulado 

 5- Eliminação da cera através de pressão e calor 

 6- Calcinação do molde cerâmico 

 7- Preenchimento do molde cerâmico com metal 

 8- Remoção do material refratário 

 9- Separação das peças do cacho por corte e jateamento 

 10- Operação de lixamento do canal de ataque 

 11- Inspeção visual, dimensional e metalográfica das peças 

 12- Produto pronto para ser enviado ao cliente 
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2.3.3.1 Injeção de cera nos moldes metálicos  

 

  O processo de microfusão tem início com a injeção das peças em matriz 

metálica, num modelo consumível de cera. No projeto da matriz são introduzidas 

correções dimensionais que visam compensar as contrações e expansões da cera, do 

molde cerâmico e do próprio metal, além de um eventual sobremetal para posterior 

usinagem da peça. As cavidades desta matriz devem ter uma precisão dimensional e 

acabamentos perfeitos, pois a cera (independente do tipo) irá copiar fielmente a parte 

esculpida na matriz.  

  A matriz é fixada em uma máquina, onde cera em estado pastoso é injetada, 

dando origem ao modelo em cera da peça que se quer produzir. Procura-se refrigerar 

esta matriz metálica com água gelada ou qualquer outro tipo de fluido de refrigeração 

para proporcionar uma imediata solidificação superficial da peça em cera e com isso 

garantir uma maior precisão dimensional da mesma, já que a cera será injetada líquida 

(muito próxima de seu ponto de fusão) e sem bolhas (para não gerar imperfeições).  

 

2.3.3.2 Montagem dos cachos 

 

  Os modelos injetados em cera são colados um a um em torno de uma haste, 

também de cera, através da fusão da cera com o auxílio de uma espátula aquecida, 

obtendo-se o que se denomina árvore de modelos (ou cachos). A relação do número de 

peças por cacho é função do tamanho das peças, tamanho da caixa, capacidade do forno, 

peso do conjunto, etc. Vários canais, também de cera, são unidos ao modelo para 

facilitar o escoamento do metal no molde durante a fundição e a solidificação. 

  Após todas as peças serem coladas deve-se deixar o conjunto parado e em 

estabilização térmica, para que todas as tensões originárias da colagem das peças no 

canal de cera sejam minimizadas. Somente após esta estabilização a árvore de cera 

seguirá adiante no processo. O tempo para que esta estabilização seja eficaz não deve 

ser inferior a uma hora em sala especial. Nesta sala, a temperatura e a umidade devem 

ser monitoradas e controladas periodicamente, devendo haver o mínimo de variação 

nestes parâmetros de controle. 
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2.3.3.3 Revestimento dos cachos com lama refratária 

 

  Nesta etapa do processo de microfusão, já com a árvore em cera estabilizada, os 

cachos em cera são lavados (Figura 28 - a) em álcool, por exemplo, para eliminar 

graxas, gorduras e outras impurezas do modelo em cera e colocados para secar.  

  O procedimento dos banhos consiste em mergulhar o cacho em um banho 

cerâmico fino e agitado (mulita é um exemplo), a uma dada viscosidade muito bem 

controlada, procurando revestir toda a árvore de cera com este fluido (Figura 28 - b). Na 

seqüência recobre-se este cacho e a lama refratária líquida com um material cerâmico 

refratário, sólido, seco e granulado (zirconita fina, é um exemplo) que fique aderente ao 

cacho (Figura 29). Esta lama endurece em contato com o ar.  

  Posteriormente, o cacho é colocado para secar em um ambiente com temperatura 

e umidade controladas. Este procedimento é realizado diversas vezes (3 a 4 banhos), 

dependendo da complexidade da peça, com intervalos de aproximadamente uma hora 

em cada banho e usando-se progressivamente material mais grosseiro, até obtenção de 

uma casca com espessura e resistência desejadas. O material da primeira camada 

apresenta menor granulometria para obtenção de melhor acabamento da peça.  
 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 
 

Figura 28 - (a) Cacho sendo lavado e (b) Cacho sendo drenado.  
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Figura 29 - Cacho na chuva de areia. 
 

2.3.3.4 Revestimento dos cachos com material refratário granulado 

 

  Após a secagem da última camada com material refratário fino inicia-se uma 

seqüência de banhos com outra lama de viscosidade diferente (Figura 30) e seguida de 

chuva de areia refratária mais grosseira (chamote é um exemplo disso). Isso é feito até  

a formação de uma casca com a espessura e resistência mecânica suficientes para 

suportar a pressão do metal que será vazado em seu interior. Após a seqüência de 

banhos, o cacho é colocado para secar. Por último, mergulha-se o conjunto inteiro em 

um último banho de recobrimento.  

  Este cacho cerâmico, com todas as peças de cera em seu interior, deverá ficar 

estabilizando a sua temperatura e secando por mais algumas horas em local onde não 

haja grande circulação de ar para não soltar o revestimento. 
 

 

Figura 30 - Cacho sendo banhado em tanque giratório.  
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2.3.3.5 Eliminação da cera através de pressão e calor 

 

  A árvore completamente seca é submetida a uma operação denominada 

deceragem, destinada a retirar a cera, por fusão, do interior do molde. Essa operação é  

feita em  um forno autoclave (Figura 31), com temperatura e pressão controladas para 

que o molde não deforme. Essa deformação pode ocorrer devido ao alto coeficiente de 

expansão térmica da cera e o baixo coeficiente de expansão térmica da casca cerâmica.  

  Coloca-se o cacho de ponta cabeça na autoclave. Isso irá fazer com que a cera 

derreta e saia de dentro do cacho cerâmico, escorrendo pela borda onde inicialmente 

havia sido colocado o funil cerâmico. O cacho cerâmico sai úmido da autoclave e 

deverá novamente secar, com o tempo de secagem variando de acordo com o processo 

adotado. A cera que sai do cacho cerâmico pode ser reutilizada para fazer novas peças 

e/ou novos canais de alimentação e ataque.  
 

 

 

 

Figura 31 - Cachos entrando na autoclave para a deceragem. 
 

2.3.3.6 Calcinação do molde cerâmico 

 

  Nesta etapa do processo o cacho cerâmico, seco e sem nenhum resquício de cera 

em seu interior, deverá ser calcinado em um forno em temperaturas que variam entre 

1000 e 1200ºC (isso dependerá do metal a ser fundido e da consistência do cacho 

cerâmico) por cerca de 3 horas (Figura 32). Com isso, a casca adquire resistência para 

suportar o metal líquido e perde qualquer traço  de cera e umidade que não foi removido 

durante a deceragem. Este cacho tomará uma coloração alaranjada forte, estará aquecido 

e pronto para receber o metal fundido em seu interior.  
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Figura 32 - Cacho sendo retirado do forno de calcinação. 

2.3.3.7 Preenchimento do molde cerâmico 

  Nesta etapa, o cacho sai do forno  da calcinação e, ainda quente, é colocado 

dentro da câmara a vácuo para aguardar o vazamento do metal líquido (Figura 33 - a). A 

fusão e obtenção do metal com a composição desejada pode ser obtida em forno elétrico 

a arco ou em  fornos de indução e pode ser feita ao ar ou numa câmara de vácuo. O 

vazamento pode ser feito ao ar ou a vácuo. No caso de vazamento a vácuo, o cacho 

permanece sob vácuo até completa solidificação do metal e depois é retirado e resfria ao 

ar (Figura 33 - b).  
 

 

 

 

(a) (b) 

Figura 33 - (a) Cacho dentro do forno a vácuo antes do vazamento e (b) cacho 

resfriando ao ar após o vazamento. 
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2.3.3.8 Remoção do material refratário 

 

  O cacho cerâmico, agora preenchido com o metal desejado, é resfriado ao ar até 

próximo da temperatura ambiente e posteriormente os moldes são quebrados com um 

martelo pneumático para a retirada da casca cerâmica (Figura 34 - a). Após a retirada da 

casca cerâmica, o metal ficará disponível para ser trabalhado mecanicamente (Figura 34 

- b).  

  A casca cerâmica é descartada e reciclada e o cacho, que agora é de metal, segue 

adiante no processo produtivo. As peças ainda podem sofrer um tratamento térmico, 

visando o melhoramento das características de usinagem e suas propriedades mecânicas, 

de modo a ajustá-las aos padrões exigidos pelos clientes.  

 

 
 

 

 

(a) (b) 

Figura 34 - Cacho (a) antes da desmoldagem e (b) depois da desmoldagem.  
 

2.3.3.9 Separação das peças dos cachos por corte e jateamento 

 

  Nesta etapa, corta-se o canal de ataque e a peça é liberada para posterior 

acabamento. Normalmente este corte é feito com disco de corte ou serra automática. 

Dependendo da montagem do cacho também é possível utilizar dispositivos de quebra 

de canal para facilitar a operação.  

  Após a remoção da peça do molde, é feita a limpeza da superfície metálica com 

jato de granalha, areia ou esfera de vidro, dependendo do acabamento desejado. A 
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finalidade desta etapa é retirar qualquer refratário que tenha ficado aderido à superfície 

do metal, tomando-se o cuidado para não danificar as peças. 

 

2.3.3.10 Lixamento do canal de ataque 

 

  O restante do canal de ataque que ficou na peça final ou qualquer saliência 

(rebarba) remanescente nas peças é removida por lixamento, deixando a superfície da 

peça livre e limpa.  

 

2.3.3.11 Inspeção visual, dimensional e metalográfica 

 

  Em virtude dos métodos de análise de tolerância de defeitos adotados pelas 

indústrias, torna-se essencial obter medidas de distribuição de defeitos, tais como 

inclusões não metálicas e porosidade nos fundidos (KAUFMAN, 1984). 

  Deve-se inspecionar todas as partes da peça, desde seu visual, preenchimento, 

acabamento superficial, dimensional e características mecânicas (dureza e resistência), 

sem falar na liga metálica. O grau de inspeção e controle que as peças sofrem vai 

depender dos requisitos de qualidade exigidos na aplicação a que se destinam.  

  O controle de qualidade é normalmente feito pela metrologia, onde se verifica se 

as peças estão de acordo com as especificações dimensionais do cliente, e pelo 

laboratório, onde são feitas as análises química e metalográfica.  As características do 

produto final dependem do intensivo acompanhamento do processo e controle da cera, 

material de revestimento, material metalúrgico e dimensional dos produtos. 

 

2.3.3.12 Produto pronto para ser enviado ao cliente 

 

  O produto é enviado para a expedição e será embalado e enviado aos clientes.  

 

2.4 O TURBOCOMPRESSOR AUTOMOTIVO 

  Turbocompressor (Figura 35) é um equipamento adicionado aos motores de 

explosão que aproveita os gases de escape para injetar oxigênio nos cilindros (câmara 

de combustão). Um turbocompressor inclui um par de rotores axial, ligados num só 

eixo, que giram de um lado como turbina e do outro como compressor. Este 
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equipamento permite conseguir até o dobro de potência ao automóvel sem que seja 

necessário grandes modificações no motor. 

 

Figura 35 - Visão geral de um turbocompressor automotivo (WIKIPEDIA, 2006).  

  O mecanismo em si consiste de uma turbina (parte quente) que é acionada pelos 

gases de escape de todo motor a combustão interna. O fluxo de ar que sai do motor e 

que normalmente vai para o coletor de escape e para o cano de descarga (escapamento), 

é direcionado para uma outra turbina (parte fria) fazendo esta girar a velocidades acima 

de 150000 rotações por minuto, ou seja, mais de 30 vezes acima do regime de 

funcionamento de muitos motores. A turbina é conectada através de um eixo ao 

compressor que, utilizando uma geometria de pás apropriada, aspira grande quantidade 

de ar para seu interior. O papel do compressor é, como o próprio nome sugere, injetar o 

ar comprimido dentro do motor. É justamente neste ponto que ocorre a “transformação”. 

Com maiores quantidades de ar, pode-se também ter mais combustível e explosões mais 

poderosas dentro de cada cilindro, gerando assim a tão desejada potência extra. 

  O princípio de funcionamento de um turbo é razoavelmente simples, tanto no 

aspecto de peças adicionais como também no resultado obtido, sem comprometimento 

considerável do motor. A Figura 36 – a mostra o esquema do funcionamento de um 

turbocompressor automotivo e a Figura 36 – b mostra em detalhes um turbocompressor. 

A representação esquemática da Figura 36 – a mostra que quando os gases de descarga 

saem (7) estes acionam a turbina (1) enquanto os gases em excesso são expulsos pela 

válvula de alivio (8). A turbina (1), ao girar, movimenta o compressor (2), que suga o ar 

ambiente (3) e o comprime no motor, fazendo-o passar pelo radiador (intercooler) (4) 

para resfriá-lo, indo para o carburador (5) e depois ao cilindro (6). Um rotor automotivo 

de MAR-M247 atinge temperaturas próximas de 1000oC em condições normais de 

operação. 
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(a) (b) 

Figura 36 - (a) Ilustração mostrando o funcionamento de um turbocompressor 

automotivo e (b) ilustração em detalhes de um turbocompressor automotivo. Adaptado 

de (NICE, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




