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1 INTRODUÇÃO  

A descoberta da fase Co3(Al,W) em ligas do sistema Co-Al-W (SATO et al., 2006) 

promoveu o aumento do interesse da comunidade científica em relação a este sistema que 

apresenta microestrutura γ/γ′ assim como é observado nas superligas à base de Ni. A diferença 

neste caso é que a fase ordenada γ′- Co3(Al,W) está presente em algumas ligas ternárias do sistema 

Co-Al-W para concentrações de 9 a 10 %at. de Al e de W. Várias ligas baseadas no sistema Co-

Al-W vêm sendo alvo de estudos com o objetivo de entender como as adições de elementos de 

ligas podem afetar a fração volumétrica, a temperatura solvus de γ′, a tensão de escoamento em 

alta temperatura, sua resistência à oxidação, e como ocorre a evolução microestrutural em 

temperaturas próximas a 1000 °C (POLLOCK et al., 2010), (MIURA et al., 2007), (SATO et al., 

2006). 

As superligas de Co mais utilizadas são as policristalinas. Assim são feitas adições 

de Cr, W, Mo, Nb, Ta e C que contribuem com os mecanismos de endurecimento por 

solução sólida da fase Coss e por precipitação de carbonetos. Os carbonetos finamente 

dispersos no interior dos grãos e na região dos contornos de grãos são responsáveis pelo 

aumento da resistência mecânica em temperaturas elevadas pois são obstáculos para a 

movimentação de discordâncias e reforçam os contornos de grãos dificultando o 

escorregamento relativo de contornos de grãos. Porem assim como já observado nas 

superligas de Ni, o efeito de tempos prolongados sob temperaturas intermediárias (800 – 

950 °C) pode promover mudanças microestruturais significativas que podem ocorrer 

através da decomposição de carbonetos primários (MC → M23C6). Alem disso a formação 

de fases intermetálicas topologicamente compactas com elevada razão de aspecto não é 

desejável pois atuarão como regiões favoráveis a nucleação de trincas 

(COUTSOURADIS; DAVIN; LAMBERIGTS, 1987), (ANTONY, 1983), (DRAPIER et 

al., 1968).  
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Assim estabilidade microestrutural sob temperaturas elevadas é fundamental pois 

mudanças microestruturais significativas podem levar ao colapso do material sob 

condições de serviço extremas. A determinação da evolução microestrutural e do 

equilíbrio de fases em temperaturas elevadas sob tempos prolongados é um dos pré-

requisitos necessários para seleção de materiais a serem utilizados como componentes 

estruturais em temperaturas elevadas. Nesta proposta de pesquisa serão estudados os 

efeitos microstruturais provocados pela exposição de superligas de Co a temperaturas de 

acima de 900 °C. 

2 OBJETIVO 

Na presente proposta de pesquisa serão estudados os efeitos da evolução microestrutural 

em superligas de Co expostas por tempos prolongados a temperaturas elevadas (acima de 900 

°C). 

3 METODOLOGIA 

 A realização desta proposta de pesquisa consistirá em uma série de atividades que vão 

exigir do candidato habilidades como: 

(1) Familiaridade e boa compreensão da língua inglesa bem como de textos científicos; 

(2) Interesse pela área de termodinâmica computacional; 

(3) Interesse por materiais metálicos e em metalurgia física; 

(4) Disposição para realização de atividades multidisciplinares. 

 

Em relação às principais atividades científicas que deverão ser executadas pelo segue 

abaixo os tópicos mais relevantes a serem considerados: 

1) Revisão da literatura a respeito dos sistemas binários, terciários, quaternários e 

multicomponentes baseado em ligas ricas em Co; 

2) Revisão da literatura sobre evolução microestrutural em superligas de cobalto; 

3) Aplicação da termodinâmica computacional na determinação de equilíbrios de fases 

estabelecidos em superligas de cobalto a temperaturas elevadas (acima de 900 °C); 

4) Caracterização microestrutural e física das superligas de cobalto após a exposição a 

temperaturas acima de 900 °C. 

 

Esta proposta de pesquisa será coordenada por membros do grupo CPM/LNNano 

(Caracterização e Processamento de Materiais) Dr. Alex Matos da Silva Costa e Dr. Johnnatan 

Rodríguez Fernández que possuem experiência na área de termodinâmica computacional em 
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cálculo de diagrama de fases. Além disso, o grupo CPM dispõe de toda a infraestrutura necessária 

para a realização: 

1) Fornos tipo mufla para os tratamentos térmicos em temperaturas elevadas; 

2) Licença do programa Thermo-Calc (válida até 2017); 

3) Analisador térmico simultâneo para as medidas de DTA; 

4) Laboratório para preparação metalográfica das amostras.  

 

As microestruturas formadas após os tratamentos térmicos de longa duração serão devidamente 

analisadas através dos microscópios óticos (MO) e nos microscópicos eletrônicos de varredura 

(MEV). Pretende-se determinar a partir destas técnicas: 

1) Quais fases estão presentes; 

2) A composição química das fases e suas estruturas; 

3) Se possível, realizar a quantificação (em fração volumétrica) e comparar com os 

resultados de cálculo termodinâmico. 
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