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RESUMO 

 
O avanço da tecnologia tem sido o principal motivo para a produção de novos materiais 
estruturais associando excelentes propriedades mecânicas, baixo custo de fabricação e 
aplicações em ambientes diversificados. Entre os materiais mais avançados, as superligas à 
base de níquel são as que mais se destacam em aplicações envolvendo altas temperaturas. 
Para estas aplicações é necessário um balanço adequado de propriedades como alta resistência 
mecânica, alta resistência à fluência, alta resistência à fadiga, alta condutividade térmica, 
baixa anisotropia de expansão térmica e alta resistência à oxidação. Entre estas ligas estão as a 
Mar-M246 e a Mar-M247, que possuem Al e Cr em sua composição, responsáveis pela 
formação de camadas de óxidos Al2O3 e Cr2O3, capazes de aumentarem a resistência à 
oxidação e corrosão em altas temperaturas. Porém, o uso destas superligas por um longo 
período de tempo pode provocar a fragmentação dessas camadas de óxido ou a evaporação da 
camada de Cr2O3 interferindo na integralidade do material. Uma das formas de aumentar a 
vida útil destas ligas é revesti-las com camadas de alta resistência à oxidação sem que 
interfiram nas propriedades do substrato. O processo de Cementação em Caixa Ativados por 
Haletos (HAPC) é um método muito versátil, de baixo custo, utilizado para recobrir diversos 
materiais, independente de sua geometria. Diante deste cenário, o objetivo deste trabalho foi 
estudar a deposição de alumínio, um dos mais usados na proteção contra oxidação e corrosão, 
para formação de camadas de revestimentos pelo processo HAPC sobre a superliga de níquel 
Mar-M246, que até o momento não foi relatado na literatura aberta. O processo de 
aluminização foi realizado em quatro diferentes temperaturas, utilizando-se NH4Cl, como 
ativador, e uma mistura de pós contendo alumínio e alumina. Um estudo termodinâmico, com 
auxílio do software HSC Chemistry 6.0, contribuiu nas escolhas das temperaturas e ativador, 
além de se obter um mecanismo de deposição do alumínio na formação da fase de 
revestimento para o processo a 1000°C. Os resultados mostraram, para todas as temperaturas, 
uma camada homogênea sem trincas ou poros e de composição química Ni2Al3 e/ou NiAl3. O 
crescimento do revestimento foi avaliado pela cinética de crescimento em processos de 1 a 16 
h, obtendo-se a informação de um crescimento parabólico e uma energia de ativação de 96,55 
kJ.mol-1, para o processo de aluminização via HAPC, onde estes revestimentos foram 
caracterizados via microscopia eletrônica de varredura (MEV). Todos os revestimentos 
formados em um período de 9 h, em todas as temperaturas estudadas, foram caracterizados 
via microscopia ótica (MO), MEV, espectroscopia por energia dispersiva (EDS) e 
difratometria de raios X (DRX), mostrando uma espessura de camada entre 90 a 300 μm. 
Estes substratos revestidos foram introduzidos em um ensaio de oxidação a 1000°C por 240 
horas, revelando uma otimização na resistência à oxidação pela formação da camada de óxido 
Al2O3, revelando uma redução do ganho de massa em torno de 3,4 vezes para as camadas 
formadas nos processos HAPC 900 e 1000°C. 
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ABSTRACT 
 
The advancement of technology has been the main reason for the production of new structural 
materials combining excellent mechanical properties, low manufacturing cost and 
applications in diverse environments. Among the most advanced materials, nickel-based 
superalloys are the most prominent in applications involving high temperatures. For these 
applications, an appropriate balance of properties is required, such as high mechanical 
strength, high creep resistance, high fatigue resistance, high thermal conductivity, low 
thermal expansion anisotropy and high oxidation resistance. Among these alloys are Mar-
M246 and Mar-M247, which have Al and Cr in their composition, responsible for the 
formation of Al2O3 and Cr2O3 oxide scale, useful of increasing resistance to oxidation and 
corrosion at high temperatures. However, the use of these superalloys for a long period of 
time can cause the fragmentation of these oxide scales or the evaporation of the Cr2O3, 
interfering with the integrality of the material. One way to increase the useful life of these 
alloys is to coating them with scales that are highly resistant to oxidation without interfering 
with the properties of the substrate. The Halide Activated Pack Cementation (HAPC) process 
is a very versatile, low-cost method used to coating many materials, regardless of their 
geometry. In view of this scenario, the objective of this work was to study the deposition of 
aluminum, one of the most used in the protection against oxidation and corrosion, for the 
formation of coatings by the HAPC process on the Mar-M246 nickel superalloy, which until 
now has not been reported in the open literature. The aluminization process was carried out 
at four different temperatures, using NH4Cl as an activator and a powders mixture containing 
pure Al and alumina. A thermodynamic study, with the aid of the HSC Chemistry 6.0 
software, contributed to the choice of temperatures and activator, in addition to obtaining an 
aluminum deposition mechanism in the formation of the coating phase for the process at 
1000°C. The results showed, for all temperatures, coating without cracks, pores or adhesion 
failures to the substrate and a layers with Ni2Al3 and/or NiAl3 in chemical composition. The 
growth of the coating was evaluated by the growth kinetics in processes from 1 to 16 h, 
obtaining the information of a parabolic growth and activation energy of 96.55 kJ.mol-1, for 
the process of aluminization via HAPC, where these coatings were characterized by scanning 
electron microscopy (SEM). All coatings formed in a period of 9 h, at all temperatures 
studied, were characterized by optical microscopy (MO), SEM, dispersive energy 
spectroscopy (EDS) and X-ray diffractometry (XRD), showing a layer thickness between 90 to 
300 μm. These coated substrates were introduced in an oxidation test at 1000°C for 240 
hours, revealing an optimization in the oxidation resistance by the formation of the Al2O3 
oxide layer, revealing a reduction in mass gain around 3.4 times for the layers formed in the 
HAPC 900 and 1000°C processes. 
 
Keywords: Mar-M246; thermodynamics; aluminization; HAPC; oxidation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A necessidade de materiais que possam trabalhar em temperaturas cada vez mais 

altas e ambientes que envolvam atmosferas agressivas, sem a perda de suas propriedades 

mecânicas, sempre foi uma meta a ser alcançada. Estes materiais devem apresentar, além de 

uma estabilidade microestrutural, um balanço adequado de propriedades, as quais incluem alta 

resistência mecânica em altas temperaturas, alta condutividade térmica, alta resistência à 

fluência e fadiga, baixa dilatação térmica e alta resistência à oxidação. O desenvolvimento de 

novos materiais capazes de aglutinar estas propriedades em longos períodos de trabalho, em 

ambientes agressivos e em altas temperaturas é a busca para a melhoria de vários processos; 

por exemplo, turbinas industriais necessitam de materiais que possam trabalhar por períodos 

de 25 mil a 50 mil horas em temperaturas acima de 900°C assim como as câmaras de 

combustão e de exaustão de turbinas aeronáuticas que possuem ambientes com gases 

corrosivos e temperaturas acima de 1000°C, além de enfrentarem ciclos que variam da 

temperatura ambiente até a temperatura de trabalho (REED, 2006; MEETHAM, 1991). 

 As altas temperaturas ocasionam uma degradação acelerada dos materiais 

empregados, principalmente o aumento da oxidação, diminuindo, consequentemente, o tempo 

de vida útil do componente, podendo provocar trincas, rupturas e até mesmo a modificação 

estrutural. Logo, para resolver este problema, há a busca por novos materiais ou a 

modificação química destes materiais ou, ainda, por revestimentos que possam retardar ou 

impedir o processo de oxidação (POMEROY, 2005; ZHAO & WESTBROOK, 2003). 

 Aços inoxidáveis foram os materiais empregados no desenvolvimento das primeiras 

turbinas, entretanto a permanência de boas propriedades mecânicas em altas temperaturas fez 

com que as superligas de níquel tomassem o lugar daqueles primeiros materiais. Estas 

superligas fornecem um ótimo equilíbrio de propriedades para atender as demandas de altas 

temperaturas, alta tensões e de ambientes corrosivos e oxidantes. Assim, as superligas de 

níquel são extensivamente usadas em componentes submetidos a altas temperaturas, como em 

turbinas aeronáuticas, aeroespaciais e estacionárias, reatores nucleares, usinas termoelétricas, 

entre outros. E as superligas de níquel Mar-M246 e Mar-M247 são amplamente empregadas 

para trabalhos acima de 1000°C, sendo que esta última foi uma evolução da primeira, com a 

adição de háfnio e o aumento no teor de tântalo, porém com uma elevação de custo de 

produção e um aumento da densidade (REED, 2006). 

 As superligas de níquel aplicadas nesses componentes contêm certas quantidades de 

Al e Cr, que acabam por formar os óxidos protetores Al2O3 e Cr2O3 com a finalidade de evitar 
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a perda de material do substrato em ambientes agressivos. Todavia, a exposição por longos 

períodos de tempo pode provocar a fragmentação das camadas de óxido ou a evaporação da 

camada de Cr2O3, expondo o substrato e provocando a formação de óxidos voláteis de 

elementos de liga, fazendo com que o substrato perca massa ao longo do tempo, causando a 

sua degradação e interferindo nas propriedades mecânicas das superligas provocando a perda 

do material (SMALLMAN & BISHOP, 1999). À vista disso, diferentes recobrimentos são 

aplicados para preservar a integridade das superligas de níquel, pela formação de 

revestimentos uniformes, aderentes e geradores de camadas densas de óxidos (REED, 2006).  

 Revestimentos de alumínio são os mais empregados em superligas de níquel, 

fornecendo resistências à oxidação em temperaturas acima de 900°C devido à formação da 

camada de óxido estável de Al2O3 (NADERI et al., 2018; QIAO & ZHOU, 2012; 

PRZELIORZ et al., 2014; WANG & LIN, 2002). Estes revestimentos podem ser formados, 

por exemplo, pelos processos de deposição química a vapor (CVD) e cementação em caixa 

ativado por haletos (HAPC). No processo CVD o material é exposto aos precursores em fase 

gasosa a altas temperaturas e pressões controladas, contendo os haletos dos elementos 

desejados para a deposição, assim o revestimento é formado pelo depósito das específicas 

espécies metálicas na superfície do substrato, podendo ter ou não a participação do substrato 

no crescimento do revestimento, pela difusão entre os elementos presentes no material e as 

espécies depositadas na superfície. No processo HAPC, com custo inferior ao CVD já que um 

dos motivos é a não geração dos haletos em uma fonte externa, o material é colocado 

diretamente (em sua totalidade) em uma mistura para revestimento, contendo o elemento 

metálico alvo, um ativador e um elemento inerte de preenchimento, sendo o revestimento 

formado pela difusão das espécies metálicas, no estado gasoso, depositadas na superfície do 

substrato pelos haletos formados na fase gasosa (BOSE, 2017; BOZZA et al., 2014; 

GOWARD, 1998, 1988, 1971). 

 Estudos de revestimentos já foram realizados para a superliga Mar-M247 

(ZIELINSKA et al., 2013; CHO et al., 2003; DAS et al., 2000), entretanto, não há na 

literatura, até o momento, estudos termodinâmicos de revestimentos de alumínio para a 

superliga Mar-M246. Portanto, a finalidade deste trabalho é o estudo termodinâmico do 

mecanismo de formação do revestimento de alumínio pelo método HAPC, bem como a 

análise microestrutural dos revestimentos formados na superfície do substrato e, subsequente, 

avaliação dos mesmos após o processo de oxidação em alta temperatura. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1.  SUPERLIGAS 

 

 Quando ligas exibem várias características chaves, como excelente resistência 

mecânica, resistência à corrosão e oxidação, maior resistência à fluência em fadigas térmicas 

e boa estabilidade microestrutural, elas podem ser chamadas de superligas. Por mais de seis 

décadas, as superligas forneceram os meios mais confiáveis e econômicos para alcançar 

aplicabilidade em condições de altas temperaturas e reduções nas tensões em turbinas nas 

áreas aeroespaciais e marinhas (DONACHIE, 2002). Assim, patentes foram surgindo a 

respeito de superligas a base de níquel (Ni), níquel-cromo (Ni-Cr), ferro-níquel (Fe-Ni), 

cobalto (Co) e outras mais, sendo aplicadas em variados setores, principalmente onde seus 

componentes são submetidos a altas temperaturas ou a altas taxas de trocas de calor, por 

combinarem aquelas propriedades mencionadas (REED, 2006). 

 As superligas mais comuns são as de Ni, Fe-Ni e Co que são geralmente usadas em 

temperaturas acima de 540ºC. Entretanto, três características principais são desejáveis em 

uma superliga utilizada em altas temperaturas: a primeira é a capacidade de suportar cargas 

impostas a uma temperatura próxima ao seu ponto de fusão; a segunda é a resistência à 

degradação mecânica durante longos períodos de tempo, levando em consideração as 

deformações presentes no material; a terceira característica é a resistência a ambientes severos 

de operação, como ambientes corrosivos, com altos níveis de enxofre, sais de potássio ou 

sulfatos, que possuem alta possibilidade de corrosão ou oxidação do material reduzindo a vida 

útil do elemento (REED, 2006). 

 Essas superligas podem ser utilizadas em turbinas de aviões militares e comerciais, 

equipamentos de tratamentos térmicos, sistemas nucleares, componentes de processos 

químicos e petroquímicos e componentes automotivos. A Figura 01(a) mostra um motor a jato 

PW-YF119 usada em aviões militares, a Figura 01(b) mostra um turbo compressor da 

Garrett® utilizado em veículos automotivos com detalhe da turbina a qual recebe os gases de 

exaustão, em altas temperaturas e pressões, proveniente da câmara de combustão, a 

Figura01(c) revela os setores de operação de um motor a jato, podendo ultrapassar os 1100°C 

nos setores de combustão e exaustão, e a Figura 01(d) mostra a localidade do uso dessas ligas 

em um motor a jato da Rolls-Royce® do Airbus A380, na parte de sua exaustão há a presença 

da superliga de níquel (coloração em vermelho) onde estão concentradas as maiores 
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temperaturas de operação da turbina, já na parte frontal há a presença de ligas de titânio 

(coloração em azul) destinadas às maiores resistências pela presença das pás. 

 

Figura 01. (a) Motor a jato PW-YF119 usada em aviões militares (USAF Museum, 2017), (b) turbocompressor 
da Garrett® com detalhe da turbina, (c) setores de operação de um motor a jato e (d) a localidade da utilização de 
ligas em um motor a jato da Rolls-Royce® do Airbus A380 (adaptado de BHADESHIA, 2017). 

 

     

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 (c) 

Tomada de ar Compressão Combustão Exaustão 
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 Ao longo dos anos houve a evolução na aplicação dessas superligas em altas 

temperaturas. A Figura 02 mostra a capacidade da temperatura máxima suportada de algumas 

superligas até a sua ruptura em um ensaio de 1000 horas a 137 MPa, desde o surgimento delas 

na década de 40 (REED, 2006). Nota-se que, durante o período das grandes guerras (2ª 

Guerra Mundial, Guerra Fria, do Vietnã e da Coréia), houve um crescimento acentuado na 

temperatura máxima suportada pela a utilização de superligas forjadas mecanicamente, como 

a N80, N90 e Waspaloy. Possivelmente na intensificação das pesquisas para a utilização 

destas e apesar do uso intenso durante as décadas de 40 e 50, a substituição de materiais 

forjados por superligas fundidas, como a Mar-M200, Mar-M246, René 80 e IN738LC foram 

preferíveis devido à melhora no desempenho à fluência (REED, 2006). 

 Posteriormente, a introdução de métodos de fundição aperfeiçoados e, mais tarde, a 

introdução do processamento por solidificação direcional (microestrutura colunar), 

possibilitou-se melhorias significativas nas superligas, aumentando esta temperatura máxima 

suportada para em torno de 950°C, como as TM-321, TM-70 e Mar-M200Hf. 

 
Figura 02. Evolução da temperatura máxima suportada de algumas superligas, em um ensaio de 1000h a 
137MPa, desde o surgimento delas na década de 40 (adaptado de REED, 2006). 

 

 
 

 Por fim, a partir da década de 80 tem o surgimento das superligas monocristalinas, 

com temperaturas máximas suportadas acima dos 1000°C, como a René N5, TMS-75, 
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CMSX-10 e TMS-162. Este fato é devido à remoção dos contornos de grão das superligas 

antecessoras, sendo estes potenciais causadores iniciais de falhas, aumentando as 

propriedades mecânicas em fluência a altas temperaturas (REED, 2006). 

 

2.1.1. COMPOSIÇÃO QUÍMICA E MICROESTRUTURA  

 

 Todas as superligas que são aplicadas em qualquer situação contêm alguma 

quantidade de cromo e/ou outros elementos para promover uma resistência à degradação 

ambiental. Por exemplo, a adição de Cr (elemento mais usado para a resistência à corrosão em 

altas temperaturas) promove a formação de uma camada protetora de Cr2O3, já a adição 

significativa de alumínio (elemento mais usado para a resistência à oxidação) promove a 

formação de Al2O3. Quantidades de 6 a 22 wt.% de Cr é mais comum em ligas a base de Ni, 

enquanto que quantidades de 20 a 30 wt.% e 15 a 25 wt.% são mais comuns em ligas a base 

de Co e Fe-Ni, respectivamente (DONACHIE, 2002). Além disso, a adição de outros 

elementos, como molibdênio, titânio, tântalo e tungstênio fornecem melhorias nas 

propriedades mecânicas a altas temperaturas, principalmente na resistência mecânica e à 

fluência (AGARWAL, 2000).  

 As superligas mais utilizadas são as de níquel e, como forma de exemplificação, a 

Figura 03 apresenta os elementos mais encontrados nessas superligas e seus respectivos 

efeitos. Por exemplo, Ta e Ti formam precipitados, Al e Cr são adicionados para proteção de 

superfície, os elementos hachurados com linhas cruzadas inibem a formação dos carbetos e 

reduzem a solubilidade do carbono no contorno de grão e os elementos hachurados com 

linhas horizontais são considerados prejudiciais, pois formam um filme de baixo ponto de 

fusão nos contornos de grãos, diminuindo a resistência à fluência das superligas a base de 

níquel (DONACHIE, 2002).  

 Além dos elementos adicionados à composição química das superligas, o tipo de 

microestrutura também pode influenciar nas propriedades mecânicas do material. A 

resistência a altas temperaturas está baseada na estabilidade estrutural provocada pela 

estrutura cristalina cúbica de face centrada (CFC) combinada com o endurecimento por 

precipitação de segunda fase (técnica que endurece a liga através do surgimento de partículas 

sólidas, chamados de precipitados, que dificultam o movimento de discordâncias na estrutura 

de uma rede cristalina) e/ou o endurecimento por solução sólida (DAVIS, 1997). 
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Figura 03. Elementos de liga usados em superligas a base de Ni (adaptado de DONACHIE, 2002). 
 

 

 

 Em geral, as superligas de níquel possuem a matriz austenítica (fase γ) contendo 

elementos de liga como Cr, Mo, W, Ti, Ta, Co e, ainda, a presença de carbetos de elementos 

de liga (MC, M23C6, M6C e M7C3); as fases γ', que são as precipitações usadas para 

fortalecimento da superliga, sendo uma fase intermetálica baseada em Ni3(Al, Ti) ordenadas 

em uma estrutura L12 CFC; e, as fases γ'' que estão presentes nas superligas de Ni-Fe, 

preferidas em relação à fase γ', e que são usadas para fortalecer as superligas em temperaturas 

abaixo de 650°C, possuindo uma composição de Ni3Nb ordenada em uma estrutura cristalina 

TCC (DONACHIE, 2002). 

 As principais fases formadas no processo de endurecimento por precipitação são as γ' 

e γ'', que são encontradas nas superligas a base de Ni e nas Fe-Ni; enquanto, que os carbetos 

são encontrados em todos os grupos de superligas; e, as fases δ e η são úteis no controle da 

estrutura das superligas de Ni e de Fe-Ni durante o seu processamento. Além dos elementos 

que produzem o endurecimento por solução sólida e/ou promovem a formação de carbeto e da 

fase γ', outros elementos, como, B, Zr, Hf, são adicionados para melhorar as propriedades 

mecânicas e/ou químicas (DONACHIE, 2002). A Tabela 01 lista os efeitos que são 

produzidos quando se adicionam alguns elementos nas superligas de Fe, Co e Ni. 

 Alguns elementos presentes em soluções sólidas fornecem uma ou mais 

características, como diminuição (Al, Ti, Cr) ou aumento (W, Re, Ta) da densidade, aumento 

das resistências mecânica (Mo, Ta, W, Re), à oxidação (Cr, Al) e à corrosão em altas 

temperaturas (Ti), aumento da estabilidade de fase (Ni) e aumento de frações volumétricas de 

precipitados secundários desejáveis (Co), fase γ' (Al, Ti) e fase γ'' (Nb). Entretanto, o 



22 

 

elemento mais adicionado nos últimos anos é o rênio (Re), o qual aumenta a capacidade da 

temperatura de trabalho da superliga, reduzindo significativamente a quantidade da fase γ', na 

formação de grãos colunares direcionalmente solidificados (GCDS) e de monocristais 

solidificados (MCS) (DONACHIE, 2002). 

 

Tabela 01. Efeitos produzidos pela adição de alguns elementos em superligas (adaptado de DONACHIE, 2002) 

Efeito 
Superligas a base de 

Fe Co Ni 

Estabilizadores da matriz CFC C, W, Ni Ni ----- 

Resistência à corrosão Cr Al, Cr Al, Cr, Y, La, Cr 

Endurecimento por solução sólida Cr, Mo Nb, Cr, Mo, Ni, W, Ta Co, Cr, Mo, W, Ta, Re 

Melhoramento da resistência a 
corrosão a quente 

La, Y La, Y, Th La, Th 

Formação de MC Ti Ti W, Ta, Ti, Mo, Hf, Nb 

Formação de M7C3 ----- Cr Cr 

Formação de M23C6 Cr Cr Cr, Mo, W 

Formação de M6C Mo Mo, W Mo, W, Nb 

Formação da fase γ' (Ni3(Al,Ti)) Al, Ni, Ti ----- Al, Ti 

Aumento da tensão de ruptura B B, Zr B 

 

 As superligas monocristalinas vêm sendo mais utilizadas por apresentarem melhor 

desempenho do que as policristalinas, entretanto as policristalinas ainda são largamente 

empregadas, devido ao custo menor do que aquelas e por serem aplicadas em regiões nas 

quais não haveria a necessidade de aplicação das monocristalinas. Por exemplo, os discos de 

turbinas de alta pressão e altas temperaturas, próximos ao eixo central, são fabricados por 

superligas policristalinas, enquanto as pás são de materiais monocristalinos, já que 

experimentam uma força centrípeta muito maior. 

 A Figura 04 mostra a macroestrutura de três pás de turbinas, representando a 

solidificação policristalina, direcional dos grãos e monocristalina (DONACHIE, 2002). As 

superligas com estrutura policristalina geralmente apresentam problemas de resistência 

mecânica devido aos contornos de grãos concentrarem tensões, porém possuem boas 

propriedades mecânicas em todas as direções. 

 As superligas de GCDS possuem ganhos na resistência à fluência no sentido 

longitudinal através da eliminação dos contornos de grãos transversais, obviamente que as 
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condições de fusão devem ser minimamente controladas para que se obtenha a orientação 

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

 As superligas de MCS possuem as mais altas tenacidades à fratura já que os 

contornos de grãos são eliminados, com aumento da faixa de solubilidade da fase γ' evitando a 

formação de eutéticos e a formação de finos precipitados distribuídos uniformemente (REED, 

2006; DURAND-CHARRE, 1997). 

 
Figura 04. Macroestrutura de três pás de turbinas: (a) policristalino, (b) GCDS e (c) MCDS (adaptado de 
DONACHIE, 2002). 

 

 

 

2.2.  SUPERLIGAS À BASE DE NÍQUEL 

 

 O elemento níquel possui ponto de fusão de 1455°C, representando um limite de 

temperatura de aplicação das superligas a base de Ni, um ponto importante para aplicações em 

altas temperaturas. Estas superligas possuem altos desempenhos, pois combinam além do alto 

ponto de fusão, excelentes propriedades mecânicas (elevadas tenacidade à fratura e fadiga, 

por exemplo), ductilidade e resistência à corrosão e oxidação a altas temperaturas, por serem 

de estrutura cristalina CFC, não apresentarem polimorfismo e possuírem baixas taxas de 

difusão para processos termicamente ativados, exibindo, portanto, estabilidade microestrutural 

em altas temperaturas. Assim, há grandes motivações para serem utilizadas na fabricação de 

turbinas movidas pela queima de combustíveis, já que estas operam em altas temperaturas 

juntamente com altas tensões mecânicas e a necessidade de estabilidade microestrutural 

(REED, 2006; MEETHAM, 1991). 

a b c 
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 Quando foram aplicadas pela primeira vez, as superligas de níquel eram tão 

superiores às suas predecessoras, que atendiam às necessidades de projeto sem complexidade 

nos processos de fabricação; entretanto, as composições das superligas tornaram-se 

progressivamente mais complexas, juntamente com o aumento das necessidades de aplicação; 

e, além disso, a necessidade de recobrimento tornou-se visível para aplicações com longos 

tempos de duração em ambientes com atmosferas agressivas (MEETHAM, 1991). 

Atualmente, as superligas de níquel são utilizadas em motores de foguetes e veículos 

espaciais, reatores nucleares, submarinos, usinas termoelétricas, entre outras áreas (ICZ, 

2018). 

 Estas superligas de níquel são basicamente de três classes: endurecidas por solução 

sólida (pouco ou nenhuma quantidade de Al, Ti ou Nb), endurecidas por precipitação (grandes 

quantidades de Al e Ti e pequenas de Nb) e endurecidas por dispersão de óxido (pequenas 

quantidades de óxidos – 0,5 a 1% de Y2O3). As ligas endurecidas por precipitação, onde há a 

precipitação de outras fases na matriz, são tipificadas pelas ligas Waspaloy, Astroloy, U-700, 

U-720, Rene 80, Mar-M247 e IN-713. Quando se tem a dissolução de alguns elementos na 

matriz há o endurecimento por solução sólida, sendo tipificadas pelas ligas Hastelloy X e IN-

625. As endurecidas por dispersão de óxido são tipificadas pelas ligas IN-MA754 e IN-

MA6000E, que são endurecidas pela introdução de elementos óxidos que neste caso são 

partículas de óxido de ítrio (DONACHIE, 2002).  

 Além disso, as superligas podem ser classificadas em dois tipos: as trabalhadas 

mecanicamente e as fundidas. Entre as superligas trabalhadas mecanicamente estão as 

Waspaloy, M-252, Astroloy, Inconel 718 e Incoloy 901. Muitas destas superligas foram 

aplicadas na fabricação de pás de turbina e, atualmente, são aplicadas em componentes 

aeroespaciais e chapas soldadas, como é o caso da Waspaloy.  

 Com o aumento da temperatura de trabalho das turbinas, havia a dificuldade de se 

continuar com as superligas trabalhadas mecanicamente, limitado pela capacidade de 

resistência mecânica em altas temperaturas além das dificuldades no forjamento. Por este 

motivo, deu-se lugar a superligas com composições químicas que permitem suportar altas 

tensões mecânicas em altas temperaturas por longos períodos, que só podem ser fabricadas 

pelo processo de fundição, como a IN713C, a Inconel 100, a B-1900, a Udimet 500, a René 

77, a René 80 e a Inconel 738. 

 Não somente a resistência mecânica era importante na fabricação das superligas, mas 

também a capacidade de resistir à oxidação e à corrosão, já que muito dos componentes de 

turbinas estariam em contato com ambientes contendo enxofre e até mesmo sais marinhos. 
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Portanto, para essas aplicações que demandavam melhores resistências à corrosão em altas 

temperaturas e boa resistência mecânica mantendo alta resistência à fluência foram fabricadas 

as superligas Inconel 738, Mar-M421, Udimet 710, René 80, Inconel 792 e Mar-M432 (ICZ, 

2018). 

 

2.2.1. COMPOSIÇÃO QUÍMICA E MICROESTRUTURA 

 

 As composições químicas de algumas das mais importantes superligas à base de Ni 

estão representadas na Tabela 02. A grande maioria possui quantidades significativas de Cr 

(até 30 wt.%), Co (até 25 wt.%), W (até 15 wt.%) e Al (até 10 wt.%), pequenas quantidades 

(inferiores a 0,5 wt.%) de B, Zr e C e, ainda, algumas superligas apresentam a inclusão de 

outros elementos como Re, Ru, Nb e Hf. Assim, dependendo do elemento adicionado haverá 

a formação de diferentes fases: a estabilização da fase austenítica γ (gama) pela presença de 

Co, Cr, Ru, Mo, Re e W, já que estes não possuem raios atômicos significativamente maiores 

ao do Ni; em contra partida, os elementos Al, Ti e Ta já possuem uma diferença 

significativamente maior em relação ao raio atômico do Ni, havendo a formação de fases 

ordenadas tais como o composto Ni3(Al, Ti, Ta), conhecido como γ' (gama linha); e, a 

presença de elementos como o Hf, B, C e Zr que tendem a segregar, em fases de carbetos, nos 

contornos de grão. Adicionalmente, os elementos Cr, W, Mo, Ta, Nb e Ti podem influenciar 

na formação de carbetos resistentes, enquanto Cr e Mo podem participar na formação de 

boretos (REED, 2006; DURAND-CHARRE, 1997). 

 Ademais, dependendo do elemento adicionado às superligas de níquel, outras 

características podem ser alteradas, como a massa específica; por exemplo, altos teores de W 

e Ta podem elevar a densidade das superligas para 9,07 g/cm3, enquanto que altos teores de 

Al e Ti podem diminuir para 7,80 g/cm3, como é o caso da superliga Inconel 100 (ICZ, 2018). 

 Outra característica das superligas é a presença de vários elementos de liga, esses 

elementos diminuem o coeficiente de expansão térmica contribuindo para aplicações em 

projetos que necessitem de componentes com estreitas tolerâncias dimensionais, contribuindo 

para minimizar a ocorrência de empenamento e fadiga térmica (ICZ, 2018). 

 Embora as superligas apresentem um grande número de elementos químicos em sua 

microestrutura, estas consistem de duas fases em equilíbrio, a fase γ e a fase γ', sendo 

representadas pelas micrografias das superligas de níquel CMSX-4 e Mar-M246, nas Figuras 

05(a) e 05(b), respectivamente. 
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Tabela 02. Composição (wt.%) de algumas superligas a base de Ni (REED, 2006). 

Superliga Ni Cr Co Mo W Al Ti Ta Nb Re Ru Hf C B Zr 

AM1 bal. 7.00 8.00 2.00 5.00 5.00 1.80 8.00 1.00 --- --- --- --- --- --- 

AM3 bal. 8.00 5.50 2.25 5.00 6.00 2.00 3.50 --- --- --- --- --- --- --- 

CM186LC bal. 6.00 9.30 0.50 8.40 5.70 0.70 3.40 --- 3.00 --- 1.40 0.07 0.015 0.005 

CM247LC bal. 8.00 9.30 0.50 9.50 5.60 0.70 3.20 --- --- --- 1.40 0.07 0.015 0.010 

CMSX-2 bal. 8.00 5.00 0.60 8.00 5.60 1.00 6.00 --- --- --- --- --- --- --- 

CMSX-3 bal. 8.00 4.80 0.60 8.00 5.60 1.00 6.30 --- --- --- 0.10 --- --- --- 

CMSX-4 bal. 6.50 9.60 0.60 6.40 5.60 1.00 6.50 --- 3.00 --- 0.10 --- --- --- 

CMSX-6 bal. 10.00 5.00 3.00 --- 4.80 4.70 6.00 --- --- --- 0.10 --- --- --- 

CMSX-10 bal. 2.00 3.00 0.40 5.00 5.70 0.20 8.00 --- 6.00 --- 0.03 --- --- --- 

EPM-102 bal. 2.00 16.50 2.00 6.00 5.55 --- 8.25 --- 5.95 3.00 0.15 0.03 --- --- 

GTD-111 bal. 14.00 9.50 1.50 3.80 3.00 5.00 3.15 0.07 --- --- --- 0.10 0.014 0.007 

GTD-222 bal. 22.50 19.10 --- 2.00 1.20 2.30 0.94 0.80 --- --- --- 0.08 0.004 0.020 

IN-100 bal. 10.00 15.00 3.00 --- 5.50 4.70 --- --- --- --- --- 0.18 0.014 0.060 

IN-625 bal. 21.60 --- 8.70 --- 0.20 0.20 --- 3.90 --- --- --- 0.20 --- --- 

IN-713LC bal. 12.00 --- 4.50 --- 5.90 0.60 --- 2.00 --- --- --- 0.05 0.010 0.100 

IN-738LC bal. 16.00 8.50 1.75 2.60 3.40 3.40 1.75 0.90 --- --- --- 0.11 0.010 0.040 

IN-792 bal. 12.40 9.20 1.90 3.90 3.50 3.90 4.20 --- --- --- --- 0.07 0.016 0.018 

IN-939 bal. 22.40 19.00 --- 2.00 1.90 3.70 --- 1.00 --- --- --- 0.15 0.009 0.100 

Mar-M002 bal. 8.00 10.00 --- 10.00 5.50 1.50 2.60 --- --- --- 1.50 0.15 0.015 0.030 

Mar-M200Hf bal. 8.00 9.00 --- 12.00 5.00 1.90 --- 1.00 --- --- 2.00 0.13 0.015 0.030 

Mar-M246 bal. 9.00 10.00 2.50 10.00 5.50 1.50 1.50 --- --- --- --- 0.15 0.015 0.050 

Mar-M247 bal. 8.00 10.00 0.60 10.00 5.50 1.00 3.00 --- --- --- 1.50 0.15 0.015 0.030 

Mar-M421 bal. 15.00 10.80 1.80 3.30 4.50 1.60 --- 2.30 --- --- --- 0.18 0.019 0.040 

MC2 bal. 8.00 5.00 2.00 8.00 5.00 1.50 6.00 --- --- --- 0.10 --- --- --- 

MC-NG bal. 4.00 --- 1.00 5.00 6.00 0.50 5.00 --- 4.00 4.00 0.10 --- --- --- 

MX4 bal. 2.00 16.50 2.00 6.00 5.55 --- 8.25 --- 5.95 3.00 0.15 0.03 --- --- 

Nasair 100 bal. 9.00 --- 1.00 10.50 5.75 1.20 3.30 --- --- --- --- --- --- --- 

PWA1422 bal. 9.00 10.00 --- 12.00 5.00 2.00 --- 1.00 --- --- 1.50 0.14 0.015 0.100 

PWA1426 bal. 6.50 10.00 1.70 6.50 6.00 --- 4.00 --- 3.00 --- 1.50 0.10 0.015 0.100 

PWA1480 bal. 10.00 5.00 --- 4.00 5.00 1.50 12.00 --- --- --- --- --- --- --- 

PWA1483 bal. 12.20 9.20 1.90 3.80 3.60 4.20 5.00 --- --- --- --- 0.07 --- --- 

PWA1484 bal. 5.00 10.00 2.00 6.00 5.60 --- 9.00 --- 3.00 --- 0.10 --- --- --- 

PWA1487 bal. 5.00 10.00 1.90 5.90 5.60 --- 8.40 --- 3.00 --- 0.25 --- --- --- 

PWA1497 bal. 2.00 16.50 2.00 6.00 5.55 --- 8.25 --- 5.95 3.00 0.15 0.03 --- --- 

René 80 bal. 14.00 9.00 4.00 4.00 3.00 4.70 --- --- --- --- 0.80 0.16 0.015 0.010 

René 125 bal. 9.00 10.00 2.00 7.00 1.40 2.50 3.80 --- --- --- 0.05 0.11 0.017 0.050 

René 142 bal. 6.80 12.00 1.50 4.90 6.15 --- 6.35 --- 2.80 --- 1.50 0.12 0.015 0.020 

René 220 bal. 18.00 12.00 3.00 --- 0.50 1.00 3.00 5.00 --- --- --- 0.02 0.010 --- 

René N4 bal. 9.00 8.00 2.00 6.00 3.70 4.20 4.00 0.50 --- --- --- --- --- --- 

René N5 bal. 7.00 8.00 2.00 5.00 6.20 --- 7.00 --- 3.00 --- 0.20 --- --- --- 

René n6 bal. 4.20 12.50 1.40 6.00 5.75 --- 7.20 --- 5.40 --- 0.15 0.05 0.004 --- 

RR2000 bal. 10.00 15.00 3.00 --- 5.50 4.00 --- --- --- --- --- --- --- --- 

SRR99 bal. 8.00 5.00 --- 10.00 5.50 2.20 12.00 --- --- --- --- --- --- --- 

TMS-75 bal. 3.00 12.00 2.00 6.00 6.00 --- 6.00 --- 5.00 --- 0.10 --- --- --- 

TMS-138 bal. 2.90 5.90 2.90 5.90 5.90 --- 5.60 --- 4.90 2.00 0.10 --- --- --- 

TMS-162 bal. 2.90 5.80 3.90 5.80 5.80 --- 5.60 --- 4.90 6.00 0.09 --- --- --- 

  

 A fase γ é a fase matriz da superliga com microestrutura CFC com os átomos de Ni e 

Al dispostos aleatoriamente na estrutura cristalina podendo conter elevados teores de outros 

elementos de liga. A fase γ', formada pelas fases Ni3(Al, Ti) de rede cristalina L12 CFC, 
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precipitam coerentemente com a fase matriz γ em forma de cubóides, dependendo dos 

parâmetros de rede da matriz e da própria fase, que quanto maior a coerência entre elas, maior 

é o ancoramento interfásico (EL-BAGOURY & NOFAL, 2010).  

 

Figura 05. Representação microestrutural, contendo as fases γ e γ', após tratamento térmico e envelhecimento 
das superligas a base de níquel (a) CMSX-4 (HEMMERSMEIER, 1998) e (b) Mar-M246 (BALDAN, 2017). 

 

 

 Todavia, as superligas à base de níquel podem formar um elevado teor de fases 

secundárias, indesejáveis e de extremo prejuízo ao material, quer por decomposição das fases 

primárias, quer por variações localizadas de composição química (segregação) ou quer por 

condições de trabalho, após longos períodos de exposição a elevadas temperaturas. As 

principais fases secundárias formadas são as fases δ, η e as fases TCP (Topologicamente 

Compactas – do inglês Topologically Close-Pack) como as μ, σ, P e Laves. Nas superligas de 

níquel com alto teor de Cr e Mo, por exemplo, a formação das fases TCP amplia a faixa de 

solidificação das ligas e eleva a sensibilidade de formação de trincas (MINÁ et al., 2016; 

DUPONT et al., 2009). 

 

2.2.1.1. Fase δ 

 

 A fase δ possui uma composição igual à fase γ'' (Ni3Nb) definindo uma estrutura 

ortorrômbica, sendo precipitada através da exposição da liga a temperaturas entre 700 e 

1000°C, sendo a taxa de precipitação máxima por volta de 900°C. Apesar da fase δ ser 

termodinamicamente mais estável do que a fase γ'', sua formação é lenta e, durante as etapas 

de manufatura, esta fase pode precipitar, em uma ampla gama de temperaturas, com várias 

morfologias, quantidades e distribuições dependendo das variações da composição química 

local (DELEUME et al., 2008; AZADIAN et al., 2004). 

a b 

 γ 

 γ' 

 γ 

 γ' 
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 Devido à morfologia da fase δ, esta não contribui significativamente para a 

resistência mecânica da liga, devido à redução da tenacidade pela decomposição de γ'' em δ, 

acompanhando da redução da resistência à fluência e ductilidade. Portanto, dois tipos de fase 

δ são observados: a fase δ formada entre as temperaturas de 900 a 1000°C durante o 

tratamento térmico de recozimento, caracterizando-se por uma fase esférica grosseira com 

formação de plaquetas; e a outra formada por volta de 750°C durante o tratamento térmico de 

envelhecimento, precipitando-se na forma de filmes ou agulhas nos contornos de grãos 

(DELEUME et al., 2008). No trabalho de Niang (2010), por exemplo, nota-se a coexistência 

entre as fases γ'' e δ na superliga Inconel 718 (Figura 06), onde a fase δ aparece na forma 

acicular e na presença de precipitados grosseiro γ'' (Figura 06(a)) e onde os precipitados γ'' 

são bastante finos, a fase δ aparece na forma globular (Figura 06(b)). 

 

Figura 06. Micrografia em MET da superliga Inconel 718 revelando (a) a precipitação da fase δ acicular e (b) a 
precipitação da fase δ na forma globular (adaptado de NIANG, 2010). 

 
 

2.2.1.2. Fase η 

 

 A fase η possui uma estrutura cristalina hexagonal compacta com composição 

química estável Ni3Ti, possuindo a mesma composição da fase γ'. Como já visto que as 

superligas de níquel possuem as fases precipitadas γ' (Ni3(Al, Ti)), onde a sua fração está 

relacionada com as quantidades destes elementos, uma quantidade de Ti superior a de Al leva 

a formação da fase η (Ni3Ti), sendo que o contrário há a formação da fase γ', que é estável 

(CUI et al. 2008). 

 Geralmente há duas morfologias da fase η que podem ocorrer: uma intragranular em 

formato de plaquetas e outra celular. A primeira está associada com a perda da ductilidade em 

temperatura ambiente e a segunda morfologia pode diminuir a tenacidade à fratura. Pelo 

 a b 

 δ 

 γ''  δ 

 γ'' 
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trabalho de CUI et al. (2008), a Figura 07 mostra a micrografia em um microscópio eletrônico 

de transmissão (MET) de uma superliga de Ni que foi tratada termicamente na temperatura 

acima da solvus (1220°C por 1h) e, em seguida, resfriada até 760°C em 2 semanas, 

permitindo que todas as fases precipitem e cresçam próximo ao estado de equilíbrio durante 

este resfriamento lento, mostrando a fase γ' e a fase η de morfologia lamelar.  

 

Figura 07. Micrografia em MET da superliga TMW-5 revelando as fases γ' e η lamelar (CUI et al. 2008). 

 

 

2.2.1.3. Fase TCP 

 

 As fases intermetálicas TCP surgem, geralmente, durante tratamentos térmicos de 

envelhecimento ou durante as condições de trabalho. Estas fases se formam normalmente nos 

contornos de grãos, próximos aos carbetos, com morfologia tipo plaquetas como as fases μ, σ, 

P e Laves, envolvendo, principalmente, elementos de transição, como W, Mo, Cr, Ta, entre 

outros. Por exemplo, durante o processo de deposição a altas temperaturas, para formação de 

uma camada de recobrimento, uma zona de interdifusão surge entre o substrato e o 

revestimento; vários compostos TCP se formam nessa zona devido à presença de elementos 

refratários presentes no substrato. A presença de fases TCP causam efeitos deletérios ao 

material, diminuindo a resistência mecânica em elevadas temperaturas, comprometendo a 

ductilidade em temperatura ambiente e provocando regiões suscetíveis a corrosão na sua 

interface entre a matriz e o precipitado (MINÁ et al., 2016). 

 A Figura 08 apresenta micrografias em MEV de superligas de Ni, a Astra 1-20 

(Figura 08(a)), do trabalho de Matuszewski et al. (2015), tratada termicamente por 1500 horas 

a 950°C, contendo 2,0 at.%, cada, de Ta, W e Re e 6,0 at.% Cr em sua composição podendo 

notar-se as fases primárias γ e γ' e as fases secundárias TCP (μ e σ) e a superliga Inconel 718 

(Figura 08(b)), do trabalho de Sui et al. (2017), fabricada pelo processo LAM (Fabricação 
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Aditiva a Laser – do inglês Laser Additive Manufacturing), onde se nota a fase Laves na 

matriz γ' + γ". 

 

Figura 08. Micrografia em MEV das superligas (a) Astra 1-20 e (b) Inconel 718, revelando as precipitações das 

fases TCP, μ e σ e Laves, respectivamente (adaptados de MATUSZEWSKI, 2015 e SUI, 2017). 

 

 

2.2.2. A SUPERLIGA Mar-M246 

 

Pás de turbinas podem estar sujeitas a esforços de tração maiores do que 600 MPa e 

temperaturas superiores a 800°C, sendo que em determinadas seções dessas turbinas pode-se 

exceder os 1080°C de temperatura durante uma forte aceleração. A superliga IN713C tem 

sido a mais comumente utilizada em turbinas há vários anos, entretanto, a temperatura limite 

de operação desta superliga é de 980°C; diante deste fato, as superligas Mar-M246 e Mar-

M247 são normalmente escolhidas para trabalharem acima dessa temperatura e 

adicionalmente em turbinas automotivas, bem como em bombas a altas pressões (DAVIS, 

1997; DENZINE, 1978).  

A superliga de níquel Mar-M246, desenvolvida pela Martin-Marietta Corporation, 

possui a temperatura liquidus entre 1315 e 1345°C e a sua massa específica é de 8,44 g/cm3, 

possuindo uma estrutura policristalina à base de Ni de estrutura cristalina CFC e contendo 

outros elementos que compõem quimicamente a superliga, como W, Co e Cr nas proporções 

nominais de 10:10:9 (wt.%), respectivamente. O balanço composicional desta superliga de 

níquel fornece excelentes combinações de propriedades mecânicas, como resistência à tração, 

à fluência e corrosão/oxidação, possuindo um alto valor de tenacidade à fratura em altas 

temperaturas (760 a 1200°C) comparada às superligas de cobalto e de Ni-Fe (DAVIS, 1997; 

DENZINE, 1978). 

FaseTCP 
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γ'+γ'' 
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No estado bruto de fusão (as cast), a superliga Mar-M246 possui uma estrutura 

dendrítica, com uma fase γ', Ni3(Al,Ti), dispersa na matriz de fase γ, que é uma solução sólida 

de níquel endurecida pela adição de Co, Mo, W, Cr e Ta. Os demais elementos, como o Zr, B 

e C, podem formar três tipos de carbetos (MC, M6C e M23C6) e boretos que precipitam nos 

contornos de grãos que contribuem para o aumento da dureza e ductilidade do material. Além 

disso, a microestrutura da superliga exibe uma extensiva segregação interdendrítica, onde os 

carbetos ficam distribuídos, e um constituinte eutético γ-γ', devido à presença da alta 

porcentagem de elementos refratários (BAUCCIO, 1993; JOHNSTON & PARR, 1984; 

SMITH, 1981).  

A Figura 09 mostra uma micrografia obtida no MEV de uma amostra da superliga 

Mar-M246 no estado bruto de fusão usada neste trabalho, revelando a microestrutura 

dendrítica com carbetos (regiões brancas) precipitados nas regiões interdendríticas. Nota-se 

ainda a presença de microporos (pontos preto), defeito microestrutural presente nas superligas 

de níquel fundidas, sendo que a fração volumétrica de poros nessas superligas normalmente se 

encontra entre 0,4 a 1,4% (KUHN & SOCKEL, 1990; ANTONY & RADAVICH, 1980). 

 

Figura 09. Micrografia via MEV da superliga Mar-M246 no estado bruto de fusão. 

 
      

Para melhor visualizar, em termo de composição química, a Tabela 02 informa a 

composição nominal (wt.%) de algumas das superligas a base de níquel incluindo a superliga 

Mar-M246. As superligas IN-713LC, Mar-M246, Mar-M247, René 80, IN-100 e a IN-625 

são as mais comumente empregadas nas turbinas automotivas e aeronáuticas, bem como 

aplicadas em bombas para altas pressões, de acordo com o Grupo Doncasters (SELLERS, 

2018).  

A Figura 10 mostra um gráfico relacionando a magnitude da densidade, do limite de 

escoamento e do custo de produção entre estas superligas citadas. 

carbetos região dendrítica 



 

Figura 10. Diferença de algumas características de superligas de níquel 

 

A superliga Mar-M247 foi uma evolução da superliga Mar

háfnio e alguns ajustes na composição a fim de melhorar as suas propriedades mecânic

entretanto, o custo de produção é bem mais elevado do que a sua antecessora, devido à adição 

de Hf e o acréscimo na composição de Ta. A superliga IN

e Mar-M247, apresenta uma densidade e um custo menor e um limite de escoa

intermediário; entretanto, no estudo de Jalowicka (2013), esta superliga foi a única que falhou 

em um ensaio de oxidação cíclica por 500 horas (ciclo de 100 horas) em comparação com 

outras superligas como a IN

superliga Mar-M246 superou uma vida cíclica três vezes maior em um ambiente de alta 

pressão contendo hidrogênio, em comparação à superliga IN

 

2.3.  PROCESSOS DE RECOBRIMENTO

 

 O contínuo desenvolvimento tecnológico das turbinas, no aum

acometido no crescimento das temperaturas internas, necessitando de sistemas de 

resfriamento, como a passagem de ar forçado pelos canais das pás. Com essa passagem desse 

ar para as câmaras quentes (temperaturas superiores a 900°C), 

facilmente passíveis de oxidação (BOZZA 

 No que tange a proteção destes componentes da oxidação e corrosão em altas 

temperaturas, o estado da arte envolve o uso, por exemplo, de revestimentos de difusão 

formados pelos processos de Deposição Química a Vapor (CVD) e Cementação em Caixa 

Ativado por Haletos (HAPC 

alcançada pela formação de fases de revestimento sobre a superfície do material, através dos 

IN-713LC Mar

. Diferença de algumas características de superligas de níquel (adaptado de SELLERS, 2018

M247 foi uma evolução da superliga Mar-M246, com a adição de 

háfnio e alguns ajustes na composição a fim de melhorar as suas propriedades mecânic

entretanto, o custo de produção é bem mais elevado do que a sua antecessora, devido à adição 

de Hf e o acréscimo na composição de Ta. A superliga IN-100, em comparação à Mar

M247, apresenta uma densidade e um custo menor e um limite de escoa

intermediário; entretanto, no estudo de Jalowicka (2013), esta superliga foi a única que falhou 

em um ensaio de oxidação cíclica por 500 horas (ciclo de 100 horas) em comparação com 

outras superligas como a IN-713LC, Mar-M247 e René 80. No estudo de 

M246 superou uma vida cíclica três vezes maior em um ambiente de alta 

pressão contendo hidrogênio, em comparação à superliga IN-713LC.  

PROCESSOS DE RECOBRIMENTO 

O contínuo desenvolvimento tecnológico das turbinas, no aumento da eficiência, tem 

acometido no crescimento das temperaturas internas, necessitando de sistemas de 

resfriamento, como a passagem de ar forçado pelos canais das pás. Com essa passagem desse 

ar para as câmaras quentes (temperaturas superiores a 900°C), os componentes internos são 

facilmente passíveis de oxidação (BOZZA et al., 2014). 

No que tange a proteção destes componentes da oxidação e corrosão em altas 

temperaturas, o estado da arte envolve o uso, por exemplo, de revestimentos de difusão 

elos processos de Deposição Química a Vapor (CVD) e Cementação em Caixa 

por Haletos (HAPC – do inglês Halide Activated Pack Cementation)

alcançada pela formação de fases de revestimento sobre a superfície do material, através dos 

Mar-M246 Mar-M247 René 80 IN-100

Densidade

Limite de Escoamento

Custo
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(adaptado de SELLERS, 2018). 

 

M246, com a adição de 

háfnio e alguns ajustes na composição a fim de melhorar as suas propriedades mecânicas, 

entretanto, o custo de produção é bem mais elevado do que a sua antecessora, devido à adição 

100, em comparação à Mar-M246 

M247, apresenta uma densidade e um custo menor e um limite de escoamento 

intermediário; entretanto, no estudo de Jalowicka (2013), esta superliga foi a única que falhou 

em um ensaio de oxidação cíclica por 500 horas (ciclo de 100 horas) em comparação com 

M247 e René 80. No estudo de Cooper (1976), a 

M246 superou uma vida cíclica três vezes maior em um ambiente de alta 

ento da eficiência, tem 

acometido no crescimento das temperaturas internas, necessitando de sistemas de 

resfriamento, como a passagem de ar forçado pelos canais das pás. Com essa passagem desse 

os componentes internos são 

No que tange a proteção destes componentes da oxidação e corrosão em altas 

temperaturas, o estado da arte envolve o uso, por exemplo, de revestimentos de difusão 

elos processos de Deposição Química a Vapor (CVD) e Cementação em Caixa 

Halide Activated Pack Cementation). Esta proteção é 

alcançada pela formação de fases de revestimento sobre a superfície do material, através dos 

IN-625
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mecanismos de difusão, com a capacidade de formação de óxidos protetores, como óxidos de 

alumínio, cromo e/ou silício. Por exemplo, o alumínio aumenta a resistência de componentes 

expostos à oxidação a temperaturas acima de 900°C devido à formação da camada do óxido 

Al2O3; enquanto que camadas formadas com base na estrutura Al + Cr ou Al + Si aumentam a 

resistência à corrosão em temperaturas que ocorrem entre 700 a 900°C (BOZZA et al., 2014). 

 Recobrimentos com alumínio têm sido os mais aplicados em superligas à base de 

níquel, com o intuito de aumentar a resistência à oxidação em altas temperaturas pela 

formação de óxido de alumínio que atua como uma barreira protetora entre o substrato e o 

ambiente agressivo. As fases Ni2Al3, NiAl e Ni3Al são potencialmente estáveis na geração da 

camada de Al2O3 contra a oxidação em altas temperaturas, sendo que a fase NiAl é 

considerada a mais promissora para aplicações nessas temperaturas devido a sua alta 

temperatura de fusão, aproximadamente 1600°C, baixa densidade e excelente resistência à 

oxidação (GOWARD, 1998); entretanto, esta fase exibe uma baixa ductilidade em 

temperatura ambiente e uma fraca resistência à tração em temperaturas acima de 1000°C. 

 Assim, para enfrentar esses problemas que atingem as propriedades dos materiais há 

a possibilidade de se otimizar as composições ou modificar as condições de contorno que 

tangem o processo de recobrimento; por exemplo, em uma liga a base de Ti-Al pode-se 

adicionar elementos como B, Si, W, entre outros, modificando a sua microestrutura. 

Obviamente, a adição de certos elementos na microestrutura pode produzir efeitos negativos 

nas propriedades mecânicas do substrato, por isso os processos de recobrimento são mais 

atrativos para se aperfeiçoar essas propriedades, já que não tendem a modificar a 

microestrutura do substrato, mantendo, portanto, as propriedades iniciais do mesmo com 

adição das propriedades da camada de revestimento (BOSE, 2017). 

 Ademais, para um desempenho excelente das camadas protetoras nos materiais 

revestidos deve haver, portanto, a formação de uma fina camada de óxido na superfície deste 

material impedindo ou limitando o acesso do oxigênio ou de elementos corrosivos/oxidativos 

na microestrutura do substrato provocando alterações em suas propriedades. Portanto, uma 

variedade de condições devem ser satisfeitas, relacionadas à camada de revestimento, para 

proteger o material em ambientes potencialmente agressivos, como podem ser vistas na 

Tabela 03. 

 Cada elemento terá uma aplicação específica para o tipo de revestimento que se 

almeja, sendo avaliados a sua composição, microestrutura e o processo de obtenção. A Tabela 

04 informa alguns elementos e as suas influências no recobrimento. Assim, como a função do 

revestimento é a proteção do substrato de ataques em ambientes agressivos, essa adição de 
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elementos pode provocar efeitos negativos pela mudança da microestrutura do substrato 

devido à presença de tensões internas ou pela formação de trincas por fadiga ou expansões 

térmicas; portanto, o substrato e o revestimento devem ser considerados como um material 

compósito, levando em conta a ligação direta entre eles, como distribuições de tensões e 

aderência. Logicamente, um revestimento específico não pode ter uma ampla aplicabilidade, 

já que este deve ser adaptado para determinadas funções (VAN DE VOORDE, 1984), por 

exemplo, um revestimento para proteção contra corrosão a altas temperaturas pode não ser o 

melhor para proteções contra oxidações. 

 

Tabela 03. Condições para um excelente desempenho de uma camada de revestimento (adaptado BOSE, 2017). 

Propriedade Condição 

Resistência à 
oxidação/corrosão 

Camada uniforme e termodinamicamente estável. 
Taxa lenta de crescimento das camadas de óxidos formadas durante a 
vida útil do material. 

Estabilidade 

Não haver mudança de fase no revestimento. 
As fases formadas devem ter uma minimização na suas tenacidades à 
fratura. 
Composição química estável. 

Adesão 

Boa adesão da camada protetora ao substrato. 
Otimização das condições da superfície (liso ou rugoso). 
Boas relações entre as propriedades da camada protetora e do substrato 
a fim de reduzir tensões térmicas (coeficientes de expansão térmica 
semelhantes). 

Propriedades 
Estruturais 

Suportar tensões, compressões, fatiga e impactos sem a perda da sua 
função. 

 

 Vários métodos podem ser adotados para se obterem camadas de revestimento. A 

seleção desses depende da morfologia da peça e de sua aplicação. A Figura 11 mostra um 

fluxograma com alguns desses processos. Revestimentos produzidos via Deposição Física a 

Vapor (PVD), Pulverização Térmica e Aspersão Térmica Hipersônica (HVOF), por exemplo, 

ocorrem pela deposição de uma camada do material de proteção sobre a superfície do 

substrato; sendo que a composição é geralmente uma liga à base de alumínio e cromo com 

adições mínimas de materiais metálicos reativos para melhorar a aderência com o substrato. 
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Tabela 04. Aspectos relacionados às espécies presentes em revestimentos intermetálicos (adaptado de BOSE, 
2017). 

Elemento 
Constituinte 

Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

Ni Fornece resistência à tração. 
Propenso a causar efeitos 
deletérios no material quando há 
a interação com enxofre. 

Co 
Fornece resistência à tração e estabilidade 
microestrutural. 

Propenso a causar efeitos 
deletérios no material quando há 
a interação com enxofre. 

Al 
Principal fornecedor de resistência à tração e 
contribui para a resistência à oxidação. 

Alta concentração diminui o 
ponto de fusão do material. 

Cr 

Contribuinte para a resistência à oxidação a 
816°C. Redução da quantidade de Al necessário 
para a formação de alumina. Aumento da 
resistência à corrosão em altas temperaturas. 

Impõe ao material menor 
resistência à tração. 

Si 
Aumento da resistência à oxidação em altas 
temperaturas. 

Alta concentração conduz à 
formação de fases frágeis. 

Hf, Y, Y2O3, 
outros óxidos 

Melhora a aderência de camadas de alumina e 
cromina. 

Prejudiciais ao material em 
grandes quantidades. 

  

Figura 11. Fluxograma de alguns processos de recobrimento (adaptado de BOSE, 2017). 

  

 

 Revestimentos contendo 18 a 22 wt.% de Cr e 8 a 12 wt.% de Al, classicamente, são 

destinados para uma resistência à oxidação acima de 900°C, pois apresentam melhores 

desempenhos a estas temperaturas (NICHOLLS & SIMMS, 2002); revestimentos de ligas Co-

Cr-Al-Y contendo 17 a 22 wt.% de Cr e 10 a 22 wt.% de Al possuem uma resistência a 

ataques corrosivos em altas temperaturas, porém não são muito resistentes em ambientes com 
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sais mais severos; para alta proteção dessa liga em temperaturas mais baixas, a adição de 25 a 

35 wt.% de Cr é necessária (DONACHIE, 2002). Por outro lado, outra forma de revestimento 

é aquele produzido por difusão, podendo ser de três tipos: imersão (in pack) na mistura para 

revestimento (MPR), fora (out of pack) da mistura para revestimento e Deposição Química a 

Vapor (CVD), apresentados de um modo geral pela Figura 12. 

 

Figura 12. Esquema de diferentes métodos de recobrimento pelo processo de difusão. 

 

 

 

 

 

    Imersão na MPR          Fora da MPR         CVD 
              (in pack)              (out of pack) 
 

Fonte: Autor 

 

 O fato comum entre estes três processos de difusão é que, o recobrimento acontecerá 

pela difusão de elementos como, por exemplo, o Al, Cr e Si no substrato, a partir da geração 

de haletos gasosos destes elementos, devido a suas altas pressões de vapor. Estes haletos são 

transportados através da fase gasosa em função das diferenças de potencial químico (ou 

atividade) dos elementos dos haletos no substrato e na MPR e reagem com os elementos da 

liga formando as fases de revestimento entre a difusão dos elementos da mistura e dos 

elementos do substrato (VAN DE VOORDE, 1984); por exemplo, uma superliga de níquel 

com o alumínio sendo depositado na superfície, por baixa atividade termodinâmica, haverá a 

formação da fase intermetálica NiAl, um dos principais constituintes do revestimento, e, para 

uma proteção contra a oxidação a altas temperaturas, haverá a formação de camadas de 

alumina (Al2O3) quando expostas ao ambiente externo. E o fato divergente entre eles é o 

mecanismo de como os haletos são gerados e transportados até o substrato.  

 O processo de difusão por imersão na MPR (in pack) se baseia na introdução, por 

completo, do substrato na mistura composta por pós metálicos (fonte dos elementos de 

revestimento), um ativador (composto para geração de haletos gasosos dos elementos de 

revestimento) e material inerte em pó, responsável por facilitar o transporte de vapor dos 

haletos através da MPR e para prevenir a sinterização da mistura em altas temperaturas. Todo 

este sistema é colocado em um reator inerte aos elementos de reação, como alumina ou 

quartzo, que, por sua vez, é colocado dentro de um forno com atmosfera controlada, 

vapor de 

haletos 

Substrato

Vapor de 

MPR 

Substrato 

MPR 
Vapor de haletos 

Substrato 

Reator Reator Reator 
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geralmente, de argônio, para evitar a oxidação dos materiais durante o processo; ou ainda, 

como é caso deste trabalho, o reator de quartzo é selado a vácuo e colocado dentro do forno. 

Neste processo, um dos problemas é o frequente aprisionamento das partículas da mistura 

para revestimento na camada externa que acabam sendo uma variável e uma barreira na 

difusão dos elementos no processo de recobrimento; no entanto, este processo produz boas 

camadas de revestimento e representam um método de baixo custo (BOSE, 2017; REED, 

2006). 

 No processo de difusão fora da mistura para revestimento (out of pack), o substrato é 

mantido sem contato com a mistura enquanto que os vapores de haletos gerados entram em 

contato com toda a superfície do material a ser revestido. Uma das vantagens desse processo é 

a habilidade de revestir cavidades internas uniformemente e sem a obtenção de partículas 

presas à camada externa; contudo, devido ao transporte mais longo dos haletos, contendo os 

elementos que irão formar o material de revestimento, até a superfície do substrato, a taxa de 

deposição geralmente é menor do que no processo ocorrido dentro da MPR (BOSE, 2017; 

NRC, 1996). 

 No processo CVD, o material, que está dentro do reator, recebe os gases de reação 

através de uma fonte externa. Por exemplo, gases precursores em um processo de 

aluminização, como o HCl e HF, passam por uma fonte de alumínio sob condições específicas 

de temperatura, pressão e fluxo volumétrico a fim de gerar os gases de reação, cloretos ou 

fluoretos de alumínio. Além disso, a principal diferença para o processo de difusão fora da 

MPR é que pode não ocorrer a participação do substrato nas reações de deposição para a 

formação do revestimento, não necessitando o substrato estar na mesma temperatura da fase 

gasosa introduzida no reator. Neste processo camadas consistentes e uniformes são 

produzidas, entretanto, o CVD requer um desenvolvimento tecnológico mais avançado 

tornando-o com custos mais elevados (REED, 2006; NRC, 1996). 

 

2.3.1. CEMENTAÇÃO EM CAIXA ATIVADO POR HALETOS  

 

 O processo de Cementação em Caixa Ativado por Haletos (HAPC) é um processo in-

situ (difusão atômica local) de deposição química a vapor (CVD) e um processo de difusão 

térmica que é usado para produzir camadas de recobrimento capazes de serem resistentes, 

principalmente, à corrosão/oxidação e que tem sido usado por mais de 75 anos. Esse método 

HAPC, dentre as várias técnicas de recobrimento, é o mais efetivo e o mais economicamente 

viável podendo ser aplicado em aços e superligas no intuito de melhorar a resistência à 
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oxidação e sulfidação em altas temperaturas. O processo em si é formado por quatro 

componentes: (1) o substrato ou partes a serem recobertas; (2) a liga-mãe, que são misturas de 

pós de elementos a serem depositados (quando se trata de uma deposição de baixa atividade 

termodinâmica ou codeposição) ou ainda elementos puros (quando se trata de uma deposição 

de alta atividade); (3) o ativador (NaCl, NaF, NH4Cl, AlCl3, entre outros) que desenvolve uma 

fase vapor reagindo com a fonte de metal (a liga-mãe), gerando haletos em fase gasosa, 

contendo o elemento metálico a ser depositado, e estes são transportados até a superfície do 

substrato, onde reações químicas levam à difusão interna do elemento alvo no substrato dando 

início a formação das fases de revestimento; e, (4) o elemento de preenchimento, que consiste 

de um pó inerte, como Al2O3, SiO2 ou SiC, possuindo o papel de prevenir a sinterização e a 

aglomeração dos pós metálicos. Por fim, a liga-mãe, o ativador e o pó inerte de 

preenchimento são misturados e o substrato a ser recoberto é colocado imerso (in pack) ou 

sem contato (out of pack) com a mistura, e que, por sua vez, são colocados em reatores 

selados ou semi-selados em fornos a altas temperaturas, em uma atmosfera inerte ou reduzida 

(vácuo). (NICHOLLS & LONG, 2010; ALLISON & HAWKINS, 1914). 

 A Figura 13 mostra um esquema geral do mecanismo de deposição em um processo 

de revestimento pela técnica HAPC. As etapas demonstradas ocorrem quando o sistema 

atinge uma temperatura no qual já há energia suficiente para que as reações comecem a 

ocorrer, baseando-se na pressão de vapor e a estabilidade das fases gasosas e sólidas. A etapa 

1 representa a reação da fase gasosa gerada pela decomposição do ativador com a liga-mãe. A 

etapa 2 é o processo de formação dos haletos metálicos, uma fase gasosa estável proveniente 

da reação da etapa anterior. A etapa 3 é a adsorção do haleto na superfície do substrato 

(difusão no estado gasoso) e consequentemente a reação entre eles. A etapa 4 é o processo de 

difusão no estado sólido pelos elementos capturados da liga-mãe. Por fim, a etapa 5 é a 

dessorção do íon do ativador da superfície do substrato, dando início a um novo ciclo.  

 

Figura 13. Esquema geral do mecanismo de deposição em um processo HAPC. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Etapas: 
1.  Reação do ativador com a 

liga-mãe;  
2.  Formação do haleto metálico; 
3.  Adsorção/Difusão gasosa; 
4.  Difusão no estado sólido; 
5.  Dessorção/Difusão gasosa. 

Haleto metálico (gás) 

Ativador (gás) 
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Fonte: Autor 
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 O interesse neste processo e a intensidade nos estudos de recobrimento têm crescido 

a cada ano, e o processo de revestimento com alumínio via HAPC é um método com alta 

aplicação em peças que sofrem com a intensa oxidação ou corrosão a altas temperaturas, 

como turbinas de avião e turbinas em usinas termoelétricas, além de ser usado também em 

plantas químicas e petroquímicas (NRC, 1970), visto que o alumínio é um dos metais, bem 

como o cromo e o silício, mais comumente usados no revestimento por esse processo devido à 

sua simplicidade tecnológica para deposição em relação a outros metais ou semi-metais 

(SAMSONOV, 1995). 

 Como exemplo, no trabalho de Cho et al. (2003) houve a formação de um 

revestimento de alumínio, pelo processo HAPC, contendo duas fases, NiAl e Ni2Al3, em uma 

superliga de níquel Mar-M247 (Figura 14(a) e (b)), sendo que esta foi, posteriormente, 

oxidada em um ensaio cíclico por 23 horas a 900°C, apresentando uma camada de óxido 

Al2O3 (Figura 14(c) e (d)) resistente à oxidação. 

 

Figura 14. Micrografia e mapa de raios X (Al-Kα) da superliga de níquel Mar-M247 (a) e (b) aluminizada pelo 
processo HAPC a 1050°C por 20 horas e (c) e (d) oxidada em ensaio cíclico por 23 horas a 900°C (adaptado de 
CHO et al., 2003). 
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 Um processo HAPC em si ocorre isotermicamente em temperaturas suficientes a fim 

de permitir a ativação dos elementos da liga-mãe para a reação com o ativador, formando 

haletos metálicos voláteis que se difundem da fase gasosa através da porosidade da 

compactação da MPR, havendo a deposição do material alvo no substrato e por um período de 

tempo suficiente para que haja o crescimento desejado da camada de revestimento. Em 

relação à temperatura de reação, esta é escolhida em relação às pressões de vapor dos haletos 

formados (diferentes para cada elemento a ser depositado), pela difusividade no estado sólido 

e pela proporção dos diferentes haletos na fase gasosa (XIANG & DATTA, 2003). 

 Além disso, a presença de mais de um elemento na liga-mãe, tem dois objetivos, o 

controle da atividade termodinâmica do elemento alvo a ser depositado ou a deposição de 

mais de um elemento simultaneamente, processo esse chamado de codeposição. Em ambos os 

casos, as pressões de vapor dos elementos presentes na MPR divergem quando estes são 

utilizados para a deposição isoladamente, sendo necessário um estudo termodinâmico dos 

haletos correspondentes (BIANCO et al., 1991). 

 O processo de deposição de um elemento somente, como Al, Cr ou Si, pode ser 

chamado, por exemplo, de aluminização, cromatização, ou siliconização, respectivamente. 

Entretanto, estes dois últimos processos não são comumente aplicados isoladamente para 

revestimentos em superligas de níquel, já que a aluminização pode gerar a fase NiAl que 

possui alto ponto de fusão (1638°C) e alta estabilidade em altas temperaturas. A utilização de 

silício ou cromo se limitaria a uma codeposição com o alumínio, aumentando a resistência à 

corrosão, e/ou a uma utilização para minimização da atividade do alumínio no processo de 

revestimento. 

 Revestimentos a base de silício foram relatados como proteção contra corrosão de 

metais contendo ferro, incluindo aços inoxidáveis (HSU & TSAI, 2000), ligas de Fe-Cr 

(STOTT & WEI, 1989) e Fe-Cr-Ni-Mn-Si (BASU & YUREK, 1991), devido ao revestimento 

de silício se ligar fortemente com a superfície rica em ferro (OTHMAN et al., 2015). O 

trabalho de Bai et al. (2004) analisou três tipos de revestimentos sobre a superliga de níquel 

IN-738LC, pelo processo de cementação em caixa (pack cementation): aluminização, 

aluminização e cromatização e siliconização. Este relatou que revestimentos aluminizados 

possuem a melhor resistência à oxidação isotérmica e cíclica a altas temperaturas. Os 

revestimentos à base de Al e Cr perderam a sua proteção contra a oxidação a partir de 850°C 

devido a trincas. E, os revestimentos siliconizados não foram adequados para a superliga 

estudada por se apresentarem quebradiços e com trincas durante aos choques térmicos. 

  



41 

 

2.3.1.1. Aluminização 

 

 A primeira publicação de um processo de aluminização via HAPC em ligas para altas 

temperaturas foi patenteado por Van Aller em 1911 (ALLER, 1911) e publicado em 1914 por 

Allison & Hawkins (1914), colocando peças de Fe e Cu em uma mistura de pós de Al, NH4Cl 

e grafite, que foram aquecidos a 450°C por 2 horas seguido por um tratamento a temperaturas 

entre 700 e 800°C; resultando em uma superfície rica em alumínio. Em 1915, Ruder, revisou 

os usos de alumínio nos processos de recobrimento incluindo o revestimento de peças de aços 

para fornos e telas de combustão compostas por níquel. Logo, a exposição do material 

revestido a altas temperaturas em ambiente atmosférico promoveu a formação de Al2O3, uma 

camada resistente à oxidação. Em 1957, Gibson (1957), patenteou o processo de aluminização 

de aços cromados com tintas de alumínio e tratamento térmico para melhorar a resistência à 

oxidação em altas temperaturas. A partir da década de 90, recobrimentos de alumínio foram 

reconhecidos como camadas de ligação na inclusão de outros tipos de barreiras térmicas; além 

disso, cerca de 80% das pás de turbinas, no primeiro estágio de recobrimento, são revestidos 

pelo processo de aluminização via HAPC (BIANCO & RAPP, 1996). 

No diagrama de fases Ni-Al (Figura 15) nota-se que a fase Ni3Al (fase γ'), por 

exemplo, possui uma estreita faixa de solubilidade, enquanto a fase NiAl (fase β) possui uma 

ampla uma faixa de composição mais ampla em comparação à fase Ni3Al; além disso, esta 

fase possui uma temperatura de fusão mais alta do que o Ni puro, sendo a mais aplicada em 

revestimentos para altas temperaturas, e a alta concentração de Al fornece uma reserva deste 

elemento para a resistência à oxidação através da formação do óxido Al2O3. 

 As informações das fases formadas durante uma aluminização em Ni puro, por 

exemplo, podem ser coletadas no diagrama binário Ni-Al. Um processo de alta temperatura 

(faixa de 950 a 1100°C) e baixa atividade com porcentagem atômica de Ni entre 55 e 60% 

fornece a informação de que somente a fase NiAl existirá na camada de revestimento do 

substrato de Ni. Enquanto que um processo ocorrendo à baixa temperatura (faixa de 700 a 

950°C) e alta atividade com porcentagem atômica de Ni entre 25 e 35% fornece a informação 

de que haverá a possibilidade de formação das fases Ni3Al e/ou Ni2Al3 na camada de 

revestimento. 

 A formação de camadas de alumínio – contendo, por exemplo, fases como NiAl3, 

Ni2Al3, NiAl, Ni5Al3 e Ni3Al – é de grande interesse devido à alta resistência à oxidação e à 

sulfidação em altas temperaturas pela formação da camada de Al2O3, resistente à oxidação. 

No trabalho de Xiang et al. (2001), os autores estudaram a aluminização da superliga de 
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níquel CMSX-4 pelo método HAPC nas temperaturas de 850 a 1000°C por 2 a 8 horas e 

obtiveram em todos os revestimentos uma camada uniforme de fase Ni2Al3, com espessuras 

variando de 20 a 312 μm. Ainda, quando estes reduziram o percentual de massa de alumínio 

na MPR de 15% para 1,2% e aluminizaram a 1000 e 1100°C por 8 horas, foram obtidos 

revestimentos com a fase NiAl, com espessuras de 39 e 77 μm, respectivamente. 

 

Figura 15. Diagrama de fases binário Ni-Al (UWO, 2019). 
 
 
 

 

 

 O trabalho de Wu et al. (2011) mostrou quatro diferentes tipos de revestimentos de 

alumínio em uma superliga de níquel, IC20, obtidos em altas temperaturas (850 a 1300°C) 

pelo método HAPC a partir das MPR’s de Al, Al-Cr, Al-Si e Al-Cr-Si. Todos os 

revestimentos foram formados contendo a fase Ni2Al3 em sua composição. Os revestimentos a 

partir de Al-Si e Al-Cr-Si tiveram uma fase interna contendo Ni2Al3 + NiAl e uma fase 

externa de Ni2Al3; enquanto, os revestimentos a partir de Al e Al-Cr tiveram a formação de 

uma única fase, a Ni2Al3. A oxidação a 1150°C por 100 horas revelou a formação do óxido 

Al2O3 em todos os revestimentos e pequenas quantidades de NiAl2O4 nos revestimentos de Al 

e Al-Cr; além disso, revelou uma resistência à oxidação de 9 vezes superior para o 
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revestimento somente com Al e 20 vezes mais com Al-Si, em comparação com a IC20 sem 

alguma camada de revestimento. 

 Ledoux et al. (2011) aluminizou superligas de Ni-Fe-Cr pelo método HAPC a 950°C 

por 20 horas obtendo um revestimento de fase externa homogênea de NiAl com 35 μm de 

espessura, levando à formação de Al2O3 quando oxidada isotermicamente a 1050°C por 24 

horas, revelando uma resistência à corrosão 3 vezes maior comparada à superliga sem 

revestimento. 

 O trabalho de Zielinska et al. (2013) alcançou uma ótima resistência à oxidação para 

a superliga Mar-M247 quando aluminizadas via baixa atividade pelo método CVD a 1050°C 

por 8 horas. Este revestimento foi composto em duas fases, uma externa homogênea de NiAl 

de 18,4 μm de espessura e uma interna (19,6 μm) de diferente composição química e 

microestrutura, contendo fases com formato longitudinal ricas em Ta, Ti e W, formando os 

carbetos do tipo MC, que são os constituintes da microestrutura da superliga e as fases Ni3Al 

e NiAl. 

 Chaia et al. (2019) processou a aluminização em uma superliga de titânio, Beta-21S, 

utilizada industrialmente em temperaturas próximas a 800°C. O revestimento foi formado 

pelo processo HAPC, em alta atividade, a 760°C por 9 horas, obtendo-se uma camada 

homogênea de TiAl3, que quando oxidada isotermicamente a 750 e 850°C durante 300 horas, 

apresentou uma constante de oxidação 3 vezes menor comparada à de oxidação do substrato 

sem recobrimento. 

 Durante o processo de aluminização para a formação das camadas de recobrimento 

via HAPC em superligas à base de níquel, o alumínio é depositado nas superfícies do 

substrato a partir das reações da fase vapor gerada com o níquel para a formação dos 

intermetálicos, sendo que as camadas de difusão são baseadas no composto intermetálico 

NiAl como principal fase formada. A fase majoritária do revestimento, portanto, depende 

principalmente da atividade do alumínio, já que este parâmetro influencia o tipo de reação que 

ocorrerá (BOZZA et al., 2014; RAJENDRAN, 2012). Este processo de formação da camada 

protetora via HAPC pode acontecer de duas maneiras: aluminização em alta ou em baixa 

atividade, baseando-se na temperatura do processo na incorporação do alumínio no substrato e 

na atividade da MPR (relacionado à porcentagem atômica de Al na liga-mãe).  

 De acordo com Goward & Boone (1971), o processo em alta atividade ocorre pela 

difusão do átomo de alumínio, proveniente da mistura para revestimento, para dentro do 

substrato, enquanto que o processo em baixa atividade ocorre pela difusão do átomo de níquel 

para fora do substrato. Shankar & Siegle (1978) demonstraram que a difusão desses 
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elementos está diretamente relacionada com a composição da fase NiAl, enquanto que o Ni 

difunde mais rapidamente do que o Al na fase NiAl pobre em Al e que o alumínio difunde 

mais rapidamente na fase NiAl rica em Al.  

 

2.3.1.1.1. Revestimento em Baixa Atividade  

 

 O processo de recobrimento em baixa atividade, convencionalmente, é desenvolvido 

em uma única etapa, onde a aluminização ocorre em temperaturas acima de 1000°C por um 

determinado período de tempo a fim de produzir a fase NiAl, não necessitando de um 

posterior tratamento térmico, e a porcentagem atômica de Al na liga-mãe ficando abaixo de 

60%. Este processo é também chamado de Alta Temperatura com Baixa Atividade. O 

recobrimento cresce pela difusão do Ni para as extremidades da amostra que, por sua vez, 

reage com os haletos de alumínio em contato com a superfície do substrato (SS) a fim de 

formar a fase NiAl (Figura 16(b)); isto é, a frente de reação (FRE – Frente de Reação Externa) 

se localiza na superfície mais externa da camada de recobrimento, com o sentido de formação 

para fora do substrato, em qualquer etapa do processo de aluminização (Figuras 16(b) e 

16(c)). 

 

Figura 16. Esquema do mecanismo de aluminização em baixa atividade: (a) substrato de uma superliga de 
níquel, (b) início do processo, (c) início da formação da camada de recobrimento e (d) camada de recobrimento 
no final do processo. 

 

 
Legenda: SS - superfície do substrato; FRE - frente de reação externa; CE - camada externa; ID – interdifusão 
Fonte: Autor 

 

 Logo, nesta camada formada (CE – Camada Externa) não há possibilidade da 

presença de carbetos contidos no substrato devido à predominância da difusão do Ni para fora 

do substrato, já que esta difusão é mais rápida do que a difusão do alumínio para dentro do 

substrato, levando a um crescimento da camada de NiAl (Figura 16(d)). Portanto, a região 

(a) (b) (c) (d) 

carbetos 
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mais externa do substrato em questão sofre com a perda de átomos de Ni provocando 

vacâncias (porosidade de Kinkerdall), havendo uma precipitação no estado sólido de vários 

elementos de liga presentes na superliga formando assim uma camada chamada de 

interdifusão (ID), como visto na Figura 16(d). A fase NiAl que constitui a camada mais 

externa deve ser necessariamente rica em Ni em relação à porcentagem atômica ideal de 

alumínio no composto NiAl, isto é, quantidades inferiores a 50 at.% de Al, para que o Ni se 

difunda através desta camada e leve ao crescimento da mesma; já que, a difusividade do Ni na 

fase NiAl rica em Al (porcentagem atômica de Al superior a 50%) é insignificante em 

temperaturas que ocorrem a aluminização (BOSE, 2017; BOZZA et al., 2014; RAFIEE et al., 

2010; BIANCO & RAPP, 1996). 

 

2.3.1.1.2. Revestimento em Alta Atividade 

 

 Segundo os autores Bose (2017), Bozza et al. (2014), Rafiee et al. (2010) e Bianco & 

Rapp (1996), a aluminização pelo processo de HAPC em alta atividade ocorre em duas 

etapas: a incorporação do alumínio que acontece em temperaturas mais baixas, de 700 a 

900°C, seguido de um tratamento de difusão (acima de 1000°C) para que haja a 

transformação da fase Ni2Al3 em NiAl. Este processo em alta atividade está relacionado à 

concentração atômica de Al na liga-mãe acima de 60%. 

 Na primeira etapa, uma camada de fase rica em Al é formada (CRA), que geralmente 

é composta por Ni2Al3 ou uma mistura de Ni2Al3 e uma fase NiAl rica em Al, ocorrido pela 

difusão dos átomos de Al (contido na MPR e carregado pelos haletos) para dentro do 

substrato (Figura 17(b)), causando o crescimento da camada a partir da superfície (Figura 

17(c)). A frente de reação (FRI – Frente de Reação Interna) neste caso encontra-se abaixo da 

superfície da amostra e há um contínuo movimento para dentro do substrato. A presença dos 

carbetos nesta camada é um indicativo do crescimento do revestimento para dentro do 

substrato durante a etapa de aluminização e, além disso, a insuficiente solubilidade de certos 

elementos contidos no substrato (como Cr, W, Ti, Co, entre outros) nas fases Ni2Al3 e NiAl 

são os freqüentes causadores na formação de precipitados no estado sólido (Figura 17(c)). 

 Na segunda etapa, que corresponde ao tratamento de difusão ocorrendo geralmente 

acima de 1000°C, a difusão do Ni ocorre para fora do substrato reagindo com o Al disponível 

das fases superiores (CRA) que estão ricas nesse elemento (Figura 17(d)), formando a uma 

fase NiAl rica em Ni de um modo similar ao que ocorre na formação da camada CE no 

processo em baixa atividade (Figura 17(e)). A frente de reação para a formação dessa camada 
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intermediária (CI) ocorre de forma similar ao que acontece no processo em baixa atividade, 

consequentemente se movendo para fora do substrato (Figura 17(e)). Simultaneamente a este 

crescimento, uma camada de interdifusão (ID) se forma devido à difusão do Ni para fora do 

substrato na formação da CI, deixando, portanto, a região do substrato próxima ao 

revestimento fica pobre em níquel. 

 A posterior formação da camada ID dificulta a difusão de novos átomos de Ni 

proveniente do substrato devido à precipitação de outros elementos, assim caso o processo 

seja interrompido nesse estágio, as fases formadas serão (Figura 17(e)): uma camada mais 

externa (CRA) de Ni2Al3 ou uma mistura de Ni2Al3 e NiAl rica em Al, uma camada 

intermediária (CI) de NiAl rica em Ni e uma camada de interdifusão (ID).  

 

Figura 17. Esquema do mecanismo de aluminização em alta atividade em duas etapas: (a) substrato de uma 
superliga de níquel, (b) início da primeira etapa, (c) formação de uma camada rica em alumínio, (d) início da 
segunda etapa do processo, (e) formação de uma camada intermediária de NiAl rica em Ni e (f) formação de três 
fases na camada de revestimento no final do processo. 

 

 

 

 

 

Legenda: SS - superfície do substrato; FRE - frente de reação externa; FRI - frente de reação interna; CRA - 
camada rica em Al; CI - camada interna; CE - camada externa; ID - interdifusão 
Fonte: Autor 
 

 Entretanto, na finalização da segunda etapa haverá uma difusão do Al da fase 

superior (rica em Al) para a camada CI podendo causar uma eventual transformação das fases 

Ni2Al3 ou NiAl rica em Al da camada superior em uma fase NiAl rica em Ni. Portanto, um 

típico revestimento em alta atividade de duas etapas possui três camadas: a mais externa de 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 

1° Etapa 

2° Etapa 

Elementos 
precipitados 

Carbetos 
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NiAl (CE - fase NiAl rica em Al), uma intermediária de NiAl (CI - fase NiAl rica em Ni) e a 

de interdifusão (ID), mais abaixo, empobrecida em Ni e contendo a precipitação dos 

elementos de liga, como mostrado na Figura 17(f). Logo, uma outra forma de diferenciar estas 

duas camadas de NiAl seria pela ausência ou empobrecida de precipitados na camada 

intermediária (BOSE, 2017; BOZZA et al., 2014; RAFIEE et al., 2010; BIANCO & RAPP, 

1996). 

 Apesar desta aluminização ser desenvolvida em duas etapas, alguns trabalhos 

(ESLAMI et al., 2009; HOUNGNINOU et al., 2004; TU & SIEGLE, 1982; SHANKAR & 

SIEGLE, 1978) apresentam este processo ocorrendo em uma única etapa com temperaturas 

acima de 950°C, com o intuito de eliminar uma etapa e conduzir à formação final de NiAl, 

como ocorre no processo de baixa-atividade. 

 

2.4. ANÁLISE TERMODINÂMICA 

 

Para que a análise termodinâmica seja válida, alguns critérios devem ser observados 

em um processo HAPC in pack (substrato imerso na MPR): (a) a existência de um regime de 

deposição quase estacionário e um equilíbrio termodinâmico estabelecidos nas interfaces 

MPR-(Fase gasosa) e (Fase gasosa)-Substrato; (b) a existência de um gradiente de 

composição entre a MPR e o substrato, para que os haletos formados possam transportar o 

elemento alvo através da difusão em fase gasosa; e, (c) a composição química da MPR deve 

ser tal que haja um gradiente negativo de atividade química (potencial químico 

termodinâmico) do elemento a ser transportado para o substrato. 

 A técnica HAPC, como já mencionado, é um processo in-situ de deposição química a 

vapor, depositando elementos químicos superficialmente através de mecanismos de difusão 

em fase gasosa sendo conduzido isotermicamente por um longo período para que os 

elementos da MPR reajam com o ativador presente, formando os haletos metálicos 

responsáveis pelo transporte dos elementos alvos até o substrato. Neste processo, a mistura 

para revestimento e o ativador reagem para formar haletos metálicos voláteis com específicas 

pressões parciais de acordo com a equação Eq.01.  

 
M(s) + AX(s) ou (l) = MXx(v) + A(l) ou (v) (Eq.01) 

 
Onde M é o elemento metálico que se quer depositar, podendo ser Cr, Al ou Si, como 

os metais mais comumente utilizados; o composto AX sendo o ativador, como o NH4Cl, NaF, 
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KBr, entre outros. Um gradiente de pressões parciais das espécies geradas é formado, sendo a 

base do transporte dos haletos gasosos a partir da MPR até a superfície do substrato, 

resultando na deposição dos elementos de recobrimento desejados, que podem ocorrer, por 

exemplo, por reações de troca (Eq.02), decomposição (Eq.03), desproporção (Eq.04) ou 

redução (Eq.05). 

 

3 CrCl2 + 2 Fe  3 Cr(s) + 2 FeCl3 (Eq.02) 

BCl3 + Fe  FeB + 3/2 Cl2 (Eq.03) 

3 AlCl 2Al(s) + AlCl3 (Eq.04) 

SiCl2 + 2 Na  Si(s) + 2 NaCl (Eq.05) 

 

 A Figura 18 resume as principais etapas do processo de cementação em caixa, onde 

os haletos formados são transportados via estado gasoso para a superfície do substrato a ser 

recoberto, havendo a interação do vapor haletado com a superfície do substrato e a 

consequente deposição do elemento metálico desejado; por fim, há a difusão no estado sólido 

na zona de superfície do substrato e reações com os elementos da liga. 

Após a liberação do metal na superfície do substrato, o halogênio reage com novos 

átomos de metal da MPR a fim de manter o processo contínuo; e, a quantidade de ativador e 

do metal de deposição determina a atividade do haleto metálico formado e consequentemente 

a quantidade de metal a ser reagido na superfície. Durante todo este processo, a cinética de 

difusão da fase gasosa através da MPR até a superfície é modelada usando a expressão da 

primeira Lei de Fick. Estes cálculos determinam se uma espécie de haleto vaporizado se 

difundirá na direção ou para longe do substrato. Entretanto, o crescimento da camada de 

recobrimento (difusão no estado sólido) é a etapa limitante, já que impõe a velocidade de 

reação mais lenta, baseando-se no fato de que os equilíbrios termodinâmicos existentes 

(gás/cemento, gás/substrato e revestimento/substrato) são as reações mais rápidas (BIANCO 

& RAPP, 1993). 

 Logo, o comportamento termodinâmico do processo HAPC contendo o elemento 

desejado na liga-mãe para deposição e o ativador a ser utilizado podem ser bem descritos. O 

trabalho de Kung & Rapp (1989) faz uma análise das espécies gasosas formadas durante um 

processo HAPC para a formação de revestimentos e analisa termodinamicamente a atividade 

de alguns sais ativadores empregados no processo HAPC, verificando as pressões parciais das 

espécies formadas no equilíbrio gasoso durante o processo de difusão, sendo que, o tipo e a 
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atividade estão ligados ao material alvo para deposição; por exemplo, o ativador AlCl3 é um 

composto instável quando aquecido e se decompõe totalmente a altas temperaturas, resultando 

em reações rápidas entre ele e a liga-mãe gerando altas pressões parciais dos haletos 

metálicos; assim, comparado com um processo HAPC usando NaCl como ativador, as 

pressões parciais dos cloteros metálicos são, em geral, duas ou três vezes maiores. 

 

Figura 18. As principais etapas durante o processo HAPC (adaptado de GALETZ, 2015). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Portanto, como exemplo, a deposição de alumínio em ferro é mais rápida em 

processo HAPC ativado com AlCl3(s) do que com NaCl(s). No caso de buscar a estabilidade do 

processo proveniente de um ativador condensado, os ativadores à base de fluoretos são os 

mais indicados. Seigle et al. (KUNG & RAPP, 1989) encontraram que pressões de vapor dos 

haletos formados são maiores em processos HAPC ativados com NaF(s) em comparação com 

processos ativados com NaCl(s), NaBr(s) e NaI(s).  

 Nota-se, então, que a escolha do ativador é uma parte importante no processo, devido 

aos mais variados haletos que podem ser gerados, que, por sua vez, influenciarão na formação 

das fases da camada de revestimento. Logo, do ponto de vista termodinâmico, os trabalhos de 

Levine & Caves (1974), Kung & Rapp (1989) e Bianco, Harper & Rapp (1991) são os mais 

relevantes para análise termodinâmica das fases gasosas envolvidas nos processos HAPC. Os 

resultados destes trabalhos permitiram prever os melhores ativadores a serem utilizados na 

deposição de determinados elementos, os principais haletos metálicos, a melhor temperatura 

para que ocorra a deposição e, ainda, a previsão das fases formadas.  

Ativador: AX(s) 
Elemento de Difusão: M(s) 

Reação do haleto formado 
com o elemento de difusão 

M(s) + X(g)  MX(g) 

Decomposição térmica 
do ativador 

AX(s)          A(g) + X(g) 

Transporte via 
difusão gasosa 

Adsorção do vapor na 
superfície do substrato 

MX(g) + A(g)   M(s) + AX(g)

  

Deposição do 
elemento metálico 

na superfície 

Difusão do estado sólido na 
zona de superfície e reações 

com os elementos do substrato 

Difusão no estado sólido 

Substrato M(s) + AX(s)           MX(g) + A(g) 
 

     MX(g) 
 

          X(g) + M(s) 
Ativador: AX 
Elemento de Difusão: M 

Haleto: X 
Cátion: A 
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 Além disso, a deposição de elementos no substrato está diretamente ligada às 

pressões parciais dos haletos envolvidos; por exemplo, em um sistema ativado por NaCl 

contendo Al, Cr e Si puros não haverá deposição dos elementos Cr e Si devido aos valores 

baixos de pressões parciais dos cloretos de Cr e de Si e a larga diferença dessas pressões em 

relação aos cloretos de alumínio, como pode ser visto na Figura 19. 

 

Figura 19. Pressões parciais dos haletos gerados por uma mistura contendo Al, Cr e Si ativada por NaCl  
(adaptado de BIANCO et al., 1991). 

 

 

 

Atualmente, há softwares que realizam cálculos termodinâmicos eficientes levando 

em consideração a minimização da energia livre de Gibbs do sistema, tais como Thermo-Calc, 

HSC Chemistry, FactSage e Solgasmix (BALE et al., 2016, SMITH, 1996; BESMANN, 

1977). Os cálculos termodinâmicos auxiliam nas determinações dos mecanismos de deposição 

que ocorrem no processo HAPC, definindo as principais reações que acontecem, 

concomitantemente por quais haletos haverá a deposição do(s) elemento(s) alvo(s) e quais 

fases condensadas irão se formar no revestimento.  

Logo, essa minimização tem por base a equação Eq.06, que considera as 

composições, as pressões parciais e as atividades químicas das espécies envolvidas. 

 

 �� =  ∑ �����	 + ������ +  ∑ ����	 + ∑ �����	 + ����������çõ�����������������������
 ����  (Eq.06) 
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 Quando não é possível obter os dados de fugacidade e de atividade química dos 

elementos, os cálculos assumem uma idealidade de mistura e a energia livre total do sistema 

pode ser descrita pela equação Eq.07.  

 

���� =  ! �� "��	�� + �#�$ +  ! ����	�� + ! �� "��	�� + � ���� + ln #�$����çõ����������������������� ����  (Eq.07) 

 
Onde, GT é a energia de Gibbs total do sistema, T é a temperatura absoluta, R é a constante 

universal dos gases ideais, fi é a fugacidade da espécie i, ni é o número de mols da espécie i, 

nT é o número total de mols no processo, Gi° é a energia de Gibbs molar padrão da espécie i, 

ai é a atividade química da espécie i, pi é a pressão parcial da espécie i e pT é a pressão total 

do sistema. 

 

2.5. OXIDAÇÃO 

 

 A oxidação é um fenômeno no qual os metais e ligas ou ainda outros materiais são 

expostos a ambientes contendo oxigênio ou gases oxidantes e há a conversão de parte ou de 

todos os elementos metálicos em seus respectivos óxidos. Quando estes metais ou ligas são 

usados em altas temperaturas haverá uma inevitável oxidação e os óxidos formados, em 

alguns casos, poderão apresentar-se como uma barreira de proteção pela formação de uma 

camada aderente a este material a qual reduzirá ou evitará a degradação do mesmo. 

 A composição, morfologia, aderência e as características de fragmentação da camada 

de óxido formada dependem fortemente do ambiente no qual este foi formado, avaliando 

assim se este terá uma ação protetora ou não. Comumente, uma camada de óxido com 

objetivo protetor deve ser fina, densa, ter um crescimento lento, ser aderente ao material e ser 

termodinamicamente estável nas faixas de temperatura de trabalho (BOSE, 2017). 

  

2.5.1. PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS ÓXIDOS 

 

 Os óxidos (MxOy) são formados pela reação de átomos metálicos (M) com os átomos 

de oxigênio (O2), levando em consideração a variação negativa da energia de Gibbs (∆G < 0) 

para que esta reação ocorra, como pode ser verificada na equação equação Eq.08. 
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x M(s) + ½ y O2(g)  MxOy (Eq.08) 

 

 Quando uma superfície metálica é exposta a um ambiente oxidante, o oxigênio é 

adsorvido na superfície do material seguido de uma dissolução do átomo no metal. Os 

estágios iniciais das reações entre o metal e o oxigênio podem ser visualizados na Figura 20.  

 

Figura 20. Representação esquemática da formação do filme óxido em metais a altas temperaturas: (a) Adsorção 
de oxigênio, (b) Nucleação e início da dissolução de oxigênio, (c) Crescimento lateral, (d) Formação do filme 
óxido, (e) Crescimento do filme óxido por difusão no estado sólido. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Autor 

  

 Com a adsorção do oxigênio na superfície do metal se tem início a nucleação do 

óxido em forma de filme ou de pontos isolados na superfície. Os pontos isolados podem 

crescer lateralmente até a formação de um filme que cobre toda a superfície. Com a formação 

de uma fina e contínua camada de óxido, o processo de oxidação assume outra dinâmica, 

dependendo das taxas de difusão dos íons, elétrons e vacâncias através da camada de óxido. 

Portanto, a oxidação será controlada pela difusão no estado-sólido dos ânions de oxigênio ou 

dos cátions metálicos através desta camada (DAI et al., 2016; IZMAN et al., 2012).  

 As etapas até a formação do filme de óxido são de uma maneira geral rápidas, 

mesmo para oxidações em temperaturas ambientes, onde a taxa de oxidação é bem menor do 

que a altas temperaturas e que esta é governada pela velocidade de transporte dos elementos 

através da camada de óxido. Uma camada de óxido para ser considerada efetivamente 

protetora deve possuir alta estabilidade termodinâmica, ser impermeável ou ainda ter uma 
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cinética de difusão dos íons O2- suficientemente lenta para considerar uma barreira efetiva 

contra o oxigênio e o material do revestimento ou substrato deve constituir (possuir ou conter) 

uma reserva suficiente do elemento metálico que produz os óxidos para assegurar a 

recomposição da camada de óxido através da reação de oxidação durante a vida útil do 

material (BIRKS et al., 2006). 

 

2.5.2. A TERMODINÂMICA DA OXIDAÇÃO 

 

  Do ponto de vista termodinâmico, um óxido se forma na superfície do metal quando 

o potencial do oxigênio no ambiente for maior que a pressão parcial do oxigênio em equilíbrio 

(∆G = 0) com o óxido, sendo essa pressão determinada a partir da energia livre de Gibbs de 

formação do óxido, como pode ser descrito pela equação Eq.09, tomando por base a formação 

do óxido MxOy descrito na equação equação Eq.08. 

 

∆G° =  −R. T. ln . a0123
a01  . p25	,7.38 (Eq.09) 

 

Onde ∆G° é a variação da energia livre de Gibbs de formação do óxido MxOy em função, R é 

a constante dos gases, T é a temperatura, aMxOy e aM são as atividades do óxido e do elemento 

metálico M, respectivamente, e pO2 é a pressão parcial de oxigênio. Considerando um 

comportamento ideal, isto é, assumindo que a atividade dos constituintes sólidos (metal e 

óxido) possui valor unitário, a equação anterior pode ser descrita pela equação Eq.10. 

 

∆G° =  R. T. ln9p25	,7.3: (Eq.10) 

 

  Logo, a energia livre de Gibbs de formação do óxido é uma função da temperatura 

do processo de oxidação, podendo ser encontrado no diagrama de Ellingham-Richardson 

mostrado na Figura 21. Este diagrama revela que a energia livre de formação para o óxido 

Al2O3 é uma das mais baixas, mesmo em altas temperaturas, caracterizando uma alta 

estabilidade termodinâmica e consequentemente baixas pressões de dissociação. 

  Assim, levando em consideração este diagrama de Ellingham-Richardson, as 

melhores camada de óxido com características protetoras seriam as formadas pelo óxido CaO 

e MgO, entretanto, estes óxidos possuem um indicador geral de proteção da camada de óxido, 

dado pela Razão Pilling-Bedworth (PBR), menor do que uma unidade, como pode ser visto na 



 

Tabela 05. Esta razão PBR indica a razão molecular do volume de óxido formado pelo 

volume atômico do metal que gera este óxido, ou seja, é a razão volumétrica entre o óxido 

formado e o metal consumido. No caso de razões PBR << 1, signifi

formado é menor do que o volume de metal consumido, caracterizando um óxido poroso e 

não protetor. Por outro lado, razões PBR muito maiores do que uma unidade, o volume de 

óxido formado é maior do que o volume de metal consumido, r

volumoso com a tendência de flambagem, trincas e lascas, expondo o metal à oxidação 

(BOSE, 2017; SMALLMAN & NGAN, 2014; BIRKS 

 

Figura 21. Diagrama de Ellingham
temperatura (adaptado de REVEKO & MOLLER, 2018).

 Assim, óxidos com razões PBR 

algumas exceções à respeito das características do óxido formado, como a volatilidade, a 

geometria e os efeitos químicos de interação com os elementos do metal ou da liga deve ser 

levados em consideração. 

 

 

 

Tabela 05. Esta razão PBR indica a razão molecular do volume de óxido formado pelo 

volume atômico do metal que gera este óxido, ou seja, é a razão volumétrica entre o óxido 

formado e o metal consumido. No caso de razões PBR << 1, significa que o volume de óxido 

formado é menor do que o volume de metal consumido, caracterizando um óxido poroso e 

não protetor. Por outro lado, razões PBR muito maiores do que uma unidade, o volume de 

óxido formado é maior do que o volume de metal consumido, resultando em um óxido 

volumoso com a tendência de flambagem, trincas e lascas, expondo o metal à oxidação 

(BOSE, 2017; SMALLMAN & NGAN, 2014; BIRKS et al., 2006). 

. Diagrama de Ellingham-Richardson da energia livre de Gibbs de formação de óxidos 
(adaptado de REVEKO & MOLLER, 2018). 

 

 

Assim, óxidos com razões PBR ≈ 1 possuem características protetoras, entretanto 

algumas exceções à respeito das características do óxido formado, como a volatilidade, a 

os químicos de interação com os elementos do metal ou da liga deve ser 
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volume atômico do metal que gera este óxido, ou seja, é a razão volumétrica entre o óxido 

ca que o volume de óxido 

formado é menor do que o volume de metal consumido, caracterizando um óxido poroso e 

não protetor. Por outro lado, razões PBR muito maiores do que uma unidade, o volume de 

esultando em um óxido 

volumoso com a tendência de flambagem, trincas e lascas, expondo o metal à oxidação 

Richardson da energia livre de Gibbs de formação de óxidos em função da 

 

 1 possuem características protetoras, entretanto 

algumas exceções à respeito das características do óxido formado, como a volatilidade, a 

os químicos de interação com os elementos do metal ou da liga deve ser 
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Tabela 05. Razão PBR de alguns óxidos (BOSE, 2017; SMALLMAN & NGAN, 2014; BIRKS et al., 2006). 

Sistema Óxido Razão PBR Ação 
Al / Al2O3 1.28 Protetora 
Cr / Cr2O3 1.99 Protetora 
Si / SiO2 1.90 Protetora 
Ti / TiO2 1.50 Protetora 
Ca / CaO 0.64 Não Protetora 

Mg / MgO 0.81 Não Protetora 
Ta / Ta2O5 2.47 Não Protetora 

W / WO3 3.30 Não Protetora 

 

 

2.5.3. CINÉTICA DE OXIDAÇÃO 

 

  Quando o filme de óxido é formado sobre a superfície do metal, a taxa de reação para 

o crescimento da camada é comumente limitada pela difusão dos elementos através da 

mesma. Assim, gradientes da atividade das espécies metálicas e a pressão parcial de oxigênio 

são estabelecidos pela migração de cátions metálicos e ânions de oxigênio em sentidos 

opostos através da camada de óxido; mecanismo este descrito pela primeira vez por Wagner 

(ATKINSON, 1985). Dessa maneira, o crescimento da camada de óxido pode ocorrer na 

interface óxido-gás, quando há o predomínio da difusão de cátions metálicos, ou pode ocorrer 

na interface metal-óxido, quando há o predomínio da difusão de ânions de oxigênio. 

  Para a engenharia, a cinética de crescimento desta camada de óxido é de grande 

importância, pois estimará o tempo de vida útil do material metálico a ser usado. Esse 

crescimento pode ser descrito por diversas leis matemáticas, como lineares, parabólicas, 

logarítmicas e uma combinação destas (KHANNA, 2002); podendo ser determinadas pela 

mudança de massa do metal ou pela espessura da camada de óxido ao longo de um 

determinado período. 

  Em altas temperaturas, a taxa de oxidação para a grande maioria dos metais segue o 

comportamento da lei parabólica. Conforme esta lei, o crescimento da camada de óxido 

ocorre com um contínuo decréscimo da taxa de oxidação. Quando há a formação de camadas 

monofásicas, compactas e perfeitamente aderentes ao metal durante a oxidação, a constante 

da taxa parabólica está relacionada ao coeficiente de auto-difusão de um dos reagentes no 

produto da reação, isto é, o crescimento da camada é o resultado da difusão dos cátions ou dos 

íons (MROWEC & STOKLOSA, 1974). Assim, a cinética de oxidação parabólica pode ser 

descrita pela equação empírica de Tammann (1920) (Eq.11) e pode ser determinada a partir de 

medições gravimétricas usando a equação de Pilling & Bedworth (1923) (Eq.12). 
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x5 = 2. k>? . t + C? (Eq.11) 

 

Onde, x é a espessura da camada de óxido (cm) após um determinado período de tempo t (s), 

k'p é a taxa parabólica em cm2.s-1 e C' é uma constante. 

 

�∆m/A�5 = k>??. t +  C (Eq.12) 

 

Onde, ∆m é o ganho de massa após um determinado período de tempo t, A é área superficial 

do metal, k''p é a taxa parabólica em mg2.cm-4.s-1 e C é uma constante. 

  A Figura 22 mostra as constantes de oxidação parabólica para vários elementos em 

função da temperatura, revelando que as melhores espécies com objetivo protetor a altas 

temperaturas são o Al2O3, SiO2 e Cr2O3, já que possuem as menores taxas de oxidação. 

 

Figura 22. Constante parabólica de oxidação para alguns óxidos (adaptado de OBIGODI-NDJENG, 2011). 
 

 
 
  Entretanto, há certos metais em que a taxa de oxidação é constante ao longo do 

processo de oxidação independente da quantidade de oxidante na atmosfera envolvente e da 

taxa de crescimento da camada, sendo proporcional ao tempo de oxidação, sendo assim regido 

pela lei linear de oxidação. Além disso, se há o surgimento de fraturas ou porosidades na 

camada de óxido, a cinética de oxidação pode ser transformada de parabólica a linear, devido 

a novos acessos para oxidação abertos por estas falhas (SMALLMAN & BISHOP, 1999, 

KHANNA, 2002).  

 A lei logarítmica de oxidação geralmente é observada em finas camadas de óxido 

que se formam em baixas temperaturas, por exemplo, a oxidação de níquel em temperaturas 

abaixo de 200°C. A taxa de oxidação é alta no começo do processo e desacelera ao decorrer 



57 

 

no tempo, seguindo uma lei logarítmica direta ou inversa, onde a taxa de crescimento varia 

direta ou inversamente com o tempo. Neste caso, uma fina camada carregada eletricamente é 

formada na interface óxido/gás e os íons de oxigênio puxam os elétrons dos átomos de metal 

através da camada de óxido, atraindo os átomos de metal para a camada. Assim, à medida que 

este filme vai espessando a interação entre os íons diminui e taxa de oxidação desacelera 

(BOSE, 2017; KHANNA, 2002; SMALLMAN & BISHOP, 1999). 

 

2.5.4. OXIDAÇÃO EM SUPERLIGAS DE NÍQUEL 

 

 Superligas para altas temperaturas contêm vários elementos de ligas que 

proporcionam excelentes propriedades mecânicas durante a vida útil do material. Esses 

elementos presentes apresentam distintas afinidades com o oxigênio e não se difundem da 

mesma maneira e nem na mesma velocidade na camada de óxido ou na própria superliga, 

alterando, de maneira complexa, a composição química da camada de óxido e da liga ao longo 

do tempo. Além disso, o oxigênio pode se difundir para dentro da liga e provocar uma 

oxidação interna.  

 Assim, a oxidação de superligas em altas temperaturas é mais complexa comparada à 

oxidação de apenas um elemento envolvido. Em muitos casos, o óxido consiste em várias 

camadas contendo duas ou mais fases. Portanto, quando se tem o ciclo de aquecimento e 

resfriamento desses materiais, a diferença dos coeficientes de dilatação das mais variadas 

fases, há a grande possibilidade do surgimento de trincas, poros e destacamentos da camada 

de óxido do metal, prejudicando a vida útil do mesmo (ATKINSON, 1985). 

 Superligas a base de níquel contém em sua composição cromo e alumínio, que são 

importantes elementos de liga para a formação de óxidos como Cr2O3 e Al2O3, que decrescem 

a taxa de oxidação em várias ordens de magnitude e são mais estáveis do que outros óxidos, 

como o NiO, como visto na Figura 22. Apesar do óxido Cr2O3 ser termodinamicamente 

estável a altas temperaturas, acima de 1000°C este pode ser oxidado e ser volatilizado a CrO3. 

Além disso, antes da completa formação dessa camada de óxido de cromo, os óxidos de 

níquel, como o NiO, reagem com Cr2O3 e formam o espinélio NiCr2O4 nos contornos de grão, 

que apesar de agir como uma barreira na difusão dos átomos de Ni, o crescimento deste 

espinélio e dos óxidos de níquel são mais rápidos do que o do Cr2O3. Portanto, uma grande 

quantidade de espinélio e de NiO podem se formar antes de uma camada contínua de Cr2O3, 

interferindo na resistência à oxidação (HAITAO et al., 2009; BIRKS et al., 2006). 
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 Já as camadas de oxidação de Al2O3 possuem melhores resistências a altas 

temperaturas do que as de Cr2O3, devido ao transporte de espécies reativas através desta 

camada serem naturalmente mais lentas do que na de cromo e, também, esta camada de 

alumina não sofre com a volatilização em temperaturas acima de 1000°C. O óxido Al2O3 se 

forma a partir da reação do oxigênio com as espécies formadoras desse óxido, como NiAl, 

Ni3Al, NiAl3 e Ni2Al3. Durante o processo de oxidação há a formação dos óxidos 

metaestáveis (γ-, δ- e θ-Al2O3) em temperaturas abaixo de 1000°C e em um curto espaço de 

tempo; estes metaestáveis possuem altas concentrações de vacâncias e defeitos levando à 

difusão facilitada de cátions e ânions. O óxido α-Al2O3 é transformado irreversivelmente a 

partir destes metaestáveis, exibindo baixas difusividades para cátions e ânions devido às 

pequenas quantidades de defeitos e por possuir uma estrutura cristalina mais densa do que os 

metaestáveis, levando a uma alta estabilidade, fazendo com que seja um importante 

constituinte nas proteções contra a oxidação de metais e ligas (LEVIN & BRANDON, 1998). 

  O crescimento da camada de óxido é determinado pelo consumo e suprimento de 

átomos de alumínio a partir do substrato e para que não haja transformação de fases do 

substrato, devido a uma diferença abrupta de concentração, a difusão de Al no substrato deve 

ser suficientemente rápida para fornecer o alumínio à camada de óxido na mesma taxa em que 

está sendo consumido pelo crescimento do óxido (ZHANG et al., 2011). Portanto, para que 

não haja este problema de transformação de fase no substrato e nem o consumo excessivo dos 

átomos de alumínio sem a devida reposição para a preservação da integridade da camada de 

óxido, a formação ou deposição de revestimentos sobre as ligas é uma saída para: a 

preservação da microestrutura delas; um aumento da resistência a oxidação devido às reações 

com o oxidante ocorrerem com somente um ou poucos elementos presentes no revestimento; 

e, pelo revestimento ser uma reserva de fornecimento de átomos para a camada de óxido. 

 Alguns trabalhos da literatura (NADERI et al., 2018; QIAO & ZHOU, 2012; BAI et 

al., 2004) informaram que as respectivas superligas de níquel ganharam massa até certo 

tempo de oxidação, por volta de 100 a 150 horas, devido à formação da camada de óxido 

Al2O3, porém tiveram grande perda de massa após este período devido a rápida destruição 

desta camada de óxido. Entretanto, com a introdução de revestimentos de aluminetos, as 

superligas estudadas obtiveram resistências à oxidação de 2 a 6 vezes maior em comparação 

as superligas sem qualquer tipo de revestimento, diminuindo consideravelmente o ganho de 

massa durante o processo de oxidação. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DO SUBSTRATO  

  

 A microestrutura do substrato (Mar-M246) foi avaliada antes e após o processo de 

revestimento via Halide Activated Pack Cementation (HAPC). Os substratos foram 

preparados seguindo os procedimentos convencionais de metalografia, ou seja, lixados com 

lixas de SiC (#800 e #1200), polidos com  solução de alumina 0,05 µm e atacados 

quimicamente com uma solução de 1% de ácido cítrico e 1% de persulfato de amônia durante 

48 horas. 

 

3.2. PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO PARA O PROCESSO DE REVESTIMENTO 

 

 Foram utilizados substratos em formatos de pastilhas da superliga de níquel Mar-

M246 com dimensões aproximadas de diâmetro e espessura de 7,0 mm e 1,5 mm, 

respectivamente. Todos os substratos foram lixados com lixas de SiC (#800 e #1200) e 

polidos com suspensão de alumina 0,05 µm para a padronização da superfície dos substratos e 

a retirada de possíveis óxidos superficiais.  

  

3.3. PREPARAÇÃO DA MISTURA PARA REVESTIMENTO 

 

 A mistura para revestimento (MPR) consiste numa mistura de pós do elemento de 

deposição com elevado grau de pureza, do ativador e de um material inerte para 

preenchimento. Para as diferentes condições estudadas neste trabalho, foram utilizados 

Al2O3(s) como material inerte e de preenchimento, Al(s) (ALCOA®, 99,7% pureza) como o 

elemento de deposição e NH4Cl(s) como ativador nas proporções 75 wt.%, 25 wt.% e 11 mg 

respectivamente. Todos os materiais foram misturados até a sua completa homogeneização. 

 A escolha do NH4Cl(s) como ativador do sistema, foi realizada por simulações 

realizadas com o software HSC Chemistry 6.0 (SMITH, 1996). As simulações foram 

realizadas minimizando a energia livre total do sistema, levando em conta o balanço de massa 

dos elementos da MPR; tomando por base, a pressão, fixada em atmosfera de 1 bar, e a 

temperatura (determinada para cada experimento) como variáveis intensivas consideradas 

para a realização dos cálculos. 
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3.4. ENCAPSULAMENTO 

 

 Após a mistura dos pós para a preparação da MPR, um único substrato foi colocado 

juntamente com a MPR em um tubo de quartzo (reator), com volume aproximado de 15 cm³. 

Sendo que foram preparadas tréplicas para as realizações das caracterizações e os processos 

de oxidação, além disso, as MPR’s não foram reutilizadas em nenhum momento. O substrato 

foi totalmente imerso, de modo que não ficasse em contato com a parede do reator (Figura 

23). Por fim, o reator foi selado a vácuo, a fim de evitar a presença de oxigênio e a perda dos 

gases formados, garantindo a difusividade dos elementos de deposição para as superfícies do 

substrato durante o processo HAPC. 

 

Figura 23. Esquema do encapsulamento da superliga de níquel. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

 

 

3.5. PROCESSO DE REVESTIMENTO 

 

 O processo de aluminização utilizando a técnica HAPC foi realizado nas 

temperaturas de 700, 800, 900 e 1000°C, nos períodos de tempo de 1, 4, 9 e 16 horas após a 

estabilidade térmica. O aquecimento e o resfriamento dos reatores aconteceram dentro do 

próprio forno, já que o tempo associado a essas etapas possuem efeitos cinéticos desprezíveis 

no crescimento das camadas de revestimento. 

 Após a realização do processo de revestimento os reatores foram retirados do forno e 

uma das extremidades destes foi rompida para a retirada dos substratos revestidos, os quais 

foram limpos em banho ultrassônico com álcool isopropílico por aproximadamente 15 

minutos e secos sob o calor de uma luz incandescente.  

  

MPR 

Vácuo 

Substrato 

Tubo de quartzo 

(reator) 
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3.6. PROCESSO DE OXIDAÇÃO 

 

 Os substratos revestidos por 9 horas no processo HAPC, em todas as temperaturas, 

foram oxidados em processos quase-isotérmicos, onde as amostras são mantidas durante 

várias horas em um patamar de temperatura, sendo retiradas e resfriadas fora do forno para a 

mensuração de suas respectivas massas. Estes ensaios foram realizados em um forno tipo 

mufla a 1000°C, por 250 horas, à atmosfera ambiente. Os substratos revestidos foram 

colocados em cadinhos de alumina, de modo que todas as superfícies das amostras ficassem 

em contato com a atmosfera oxidante, sendo retirados e resfriados fora do forno a cada 24 

horas para mensuração de suas massas, retornando-os posteriormente ao forno para a 

continuidade do processo de oxidação. 

 

3.7. TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL 

 

 Todos os substratos revestidos, não-revestidos e oxidados tiveram as superfícies, as 

seções transversais e as composições químicas caracterizadas pelas técnicas de Microscopia 

Ótica (MO), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de raios x por 

Energia Dispersiva (EDS) e Difração de Raios X (DRX), com exceção daqueles substratos 

que passaram pelo processo HAPC nos tempos de 1, 4 e 16 h, com o intuito de avaliar a 

cinética de crescimento, onde estes substratos revestidos tiveram apenas as suas espessuras 

mensuradas diretamente pelo auxílio da técnica de MEV. 

 Para a análise das seções transversais e composições químicas pelas técnicas de MO, 

MEV e EDS, os substratos revestidos e oxidados foram embutidos a frio em resina epóxi 

(cura total após 24 horas), lixados mecanicamente com lixa de SiC até a grana P1200 e, 

posteriormente, polidos com suspensão de alumina de 0,05 μm. 

 Todas as imagens óticas foram obtidas em um microscópio marca Olympus® modelo 

BX41M-LED e as micrografias eletrônicas foram obtidas no modo de elétrons retro-

espalhados em um MEV da marca Zeiss® modelo EVO/MA15 e com auxílio do módulo EDS 

XFlash 6|100 marca Bruker determinou-se, de maneira semi-quantitativa, a composição 

química das diferentes regiões visualizadas nas micrografias. As medidas por EDS foram 

realizadas de forma pontual ou por mapeamento de áreas específicas. 

 A técnica em DRX foi utilizada para obter os difratogramas referentes às fases 

presentes nas superfícies de todos os substratos revestidos e oxidados, onde estes foram 

diretamente caracterizados nas superfícies de maior área. As medidas foram realizadas em um 
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difratômetro Malvern Panalytical, modelo X'Pert Pro, utilizando os parâmetros descritos na 

Tabela 06. 

 

Tabela 06: Parâmetros de análise para obtenção dos difratogramas pela técnica DRX. 

Parâmetros Radiação 
Tensão e Corrente 

elétrica 
Intervalo 

2θ 
Passo 

angular 
Tempo de contagem 

por ponto 

Condições Cu-Kα 40 kV / 40 mA 10 a 90° 0,02° 2 segundos 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DO SUBSTRATO Mar-M246 

 

 A Tabela 07 mostra a composição química nominal (elementos principais) do 

substrato, obtida por ensaios de Espectroscopia por Dispersão de Energia (EDS). Os 

resultados mostram que a composição química obtida está de acordo com a composição das 

superligas Mar-M246 comercial e aquelas encontradas em outros trabalhos da literatura. 

 

Tabela 07: Composição química nominal (wt.%) da superliga Mar-M246, neste e em outros trabalhos. 

Elemento 
Neste 

trabalho 
Baldan et 
al. (2017) 

Tabakoff  
(1999) 

Tool & Die 
SteelsTM (2018) 

Ni 60,62 restante restante restante 

Cr 8,51 9,00 9,00 8,00 – 10,00 

Co 10,04 10,00 10,00 9,00 – 11,00 

Mo 2,03 2,50 2,40 2,25 – 2,75 

Al 5,38 5,50 5,50 5,25 – 5,75 

Ti 1,51 1,50 1,50 1,25 – 1,75 

Ta 2,16 1,50 1,50 1,25 – 1,75 

W 9,01 10,00 10,00 9,00 – 11,00 

B n.d.* 0,015 n.i.** 0,010 – 0,020 

C n.d.* 0,15 n.i.** 0,13 – 0,17 

Zr n.d.* 0,05 n.i.** 0,03 – 0,08 

n.d.* = não detectado // n.i.** = não informado 
Fonte: Autor 

 

 O elemento Ni representa em torno de 60% da composição e os demais elementos 

possuem concentração mássica bem próxima à especificada na literatura para superligas Mar-

M246. Não foi possível a detecção pelo EDS das quantidades de B e C pela baixa energia 

emitida de radiação Kα desses elementos, a ponto de não serem detectadas pelo equipamento, 

e a não detecção de Zr, pela baixa concentração desse elemento. 

 A microestrutura da superliga Mar-M246 é apresentada nas micrografias da Figura 

24, obtidas por Microscopia Ótica (MO) e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), 

respectivamente. Observa-se que esta superliga é formada por uma microestrutura dendrítica e 

segregações interdendríticas. As regiões indicadas como “poro”, podem ser microporos 

presentes no material, que, de acordo com Antony e Radavich (1980), é inevitável em 
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superligas de níquel fundidas. Adicionalmente, Kuhn e Sockel (1990) mostram que a fração 

volumétrica de poros nas superligas à base de níquel fundidas convencionalmente se encontra, 

normalmente, em torno de 0,4 a 1,4%. 

 

Figura 24. Microestrutura dendrítica e interdendrítica da superliga Mar-M246 obtida por (a) MO e (b) MEV. 

 

Fonte: Autor 
 

 A região dendrítica, tonalidades mais claras, apresenta grande quantidade de 

elementos de liga que se solubilizam e difundem mais rapidamente na matriz γ. A região 

interdendrítica apresenta um acúmulo desses elementos, principalmente os refratários, 

contidos na superliga, que formam compostos ricos nestes elementos os quais são observados 

no MEV em tonalidades mais claras pelo método de elétrons retroespalhados, justificado pelo 

elevado peso atômico destes elementos; além disso, nessa região formam-se os carbetos e os 

boretos, como pode ser visto na Figura 25(a) e o elevado brilho deve-se as elevadas 

concentrações de elementos refratários que os constituem. 

 A micrografia representada pela Figura 25(b) mostra uma ampliação de uma região 

dendrítica revelando uma área de região mais clara correspondente à matriz γ e as partículas 

endurecedoras γ' com uma geometria tipo cuboidal (regiões mais escuras), como mostrado, 

para superligas policristalinas, nos trabalhos de Zhao et al. (2008), Wei et al. (2003) e Reed 

(2006). 

 A geometria tipo cuboidal se forma devido à diferença (misfit) – ajustada pela 

segregação dos elementos de liga nas fases γ e γ' – dos parâmetros de rede entre estas fases 

que possui uma forte influência na densidade e no limite de fluência das superligas, além 

disso, esse arranjo facilita a movimentação das discordâncias pelos canais da matriz γ 

diminuindo a energia suficiente para cisalhar o sistema cuboidal, sendo um ponto importante 

na resistência mecânica da superliga (LONG et al., 2018; DURAND-CHARRE, 1997).  

a b 

região dendrítica 

região dendrítica 

região interdendrítica poro região interdendrítica 



65 

 

Figura 25. Microestrutura da superliga Mar-M246 via MEV, revelando (a) os carbetos e (b) as fases γ e γ'. 

 
Fonte: Autor 

 

A Figura 26 mostra a micrografia em MEV da microestrutura após o processo de 

revestimento por 9 horas a 1000°C. A princípio, levando em consideração o sistema cuboidal 

(presença das fases γ e γ'), não houve coalescência deste arranjo no substrato Mar-M246, já 

que ainda há a presença da fase γ' na mesma morfologia encontrada antes do processo HAPC. 

Entretanto, não houve mensuração do tamanho médio dos cubóides para a exata afirmação da 

não modificação da microestrutura após o processo de revestimento. 

 

Figura 26. Microestrutura da superliga Mar-M246 obtida por MEV após o processo isotérmico HAPC a 1000°C 
por 9 horas, revelando as fases γ e γ'. 

 

   

Fonte: Autor 

 

De acordo com Johnston and Parr (1984) há sempre um tratamento térmico na 

superliga de níquel Mar-M246 antes do uso, colocando-a sob aquecimento a 1221°C por 2 

horas com o intuito de colocar todos os cubóides γ' de volta em solução sólida na matriz γ, 

resfriando-a a temperatura ambiente e reaquecendo-a a 871°C por 24 horas controlando assim 

γ
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γ'
γ' 
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a precipitação dos cubóides γ'. A Figura 27 mostra a microestrutura em MET (Microscopia 

Eletrônica de Transmissão) desta superliga estudada pelos autores após o tratamento térmico 

descrito, sendo que, de acordo com eles, a fase cuboidal γ' se dissolve na fase γ entre 1175°C 

e 1200°C.  

 

Figura 27. Micrografia por MET revelando as fases γ e γ' de uma superliga Mar-M246 analisada por Johnston 
and Parr (1984) após tratamento térmico a 1221°C por 2h e posterior tratamento a 871°C por 24h. 

 

 

 

Já, de acordo com Baldan (2009), exposições de superligas de níquel, como a  

Mar-M247, a altas temperaturas (acima de 800°C) induzem a precipitação de pequenas 

partículas de γ' secundária e aglomeração de partículas γ' primária. No entanto, testes de 

tração e fluência entre 850 e 900°C e teste de fadiga de alto ciclo em 850°C em pás de 

turbinas compostas por aquela superliga, mostraram que estas leves mudanças 

microestruturais não tiveram efeitos significativos nas propriedades mecânicas das mesmas. 

Ainda assim, o trabalho de Santos (2012) caracterizou a superliga de níquel IN713 de 

baixo carbono e determinou as temperaturas em que ocorreram o início e o término da 

solubilização da fase γ' (844 e 1189°C, respectivamente), a dissolução do eutético γ + MC 

(1326°C), a fusão da fase γ (1360°C) e a fusão dos carbetos MC (1477°C), para um 

aquecimento a 10°C por minuto. 

Portanto, pode-se dizer que quando a superliga Mar-M246 foi submetida ao processo 

HAPC a 1000°C, não houve modificações microestruturais, do ponto de vista morfológico, já 

que foram avaliadas com base na coalescência do sistema cuboidal e na perda de coerência 

entre as duas fases. E, que de acordo com as informações da literatura apresentadas, uma 

mínima possível mudança da microestrutura não acarretaria significativas interferências nas 

propriedades mecânicas da superliga, visto que esta superliga foi desenvolvida para trabalhos 

em temperaturas em torno de 1000°C. Porém, para uma determinação da variação da fração 

γ

γ 

γ'
γ' 
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volumétrica, bem como do tamanho dos cubóides, uma caracterização mais aprofundada do 

substrato deve ser realizada, que neste caso não é o objetivo deste trabalho. 

 

4.2. MECANISMOS DE DEPOSIÇÃO 

 

4.2.1. ESCOLHA DO ATIVADOR 

 

Os resultados da simulação termodinâmica mostraram que os ativadores à base de 

cloretos são os mais indicados, devido à sua baixa estabilidade termodinâmica a qual pode ser 

verificada na Figura 28, onde são apresentadas as energias livres de Gibbs de formação de 

alguns fluoretos e cloretos entre 0 a 1200°C. Observa-se que a decomposição dos cloretos em 

altas temperaturas ocorre mais facilmente em comparação aos fluoretos, proporcionando a 

formação de uma quantidade maior de espécies gasosas aptas às reações com o elemento de 

revestimento. 

A escolha do composto NH4Cl(s) como ativador do processo HAPC está atrelada ao 

fato de ser a espécie de maior instabilidade e de possuir menor custo agregado. A 

decomposição do NH4Cl(s) gera os gases NH3(g) e HCl(g), sendo que o primeiro é decomposto 

nos gases N2(g) e H2(g).  

 

Figura 28. Energia livre de Gibbs de formação para alguns ativadores considerando um mol de Cl2/F2. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autor 

 

Além disso, a escolha do NH4Cl(s) como ativador, entre alguns outros cloretos 

(FeCl3(s), CrCl3(s) e KCl(s)), está baseada na quantidade de haletos que se formam quando este 
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reage com Al puro. De acordo com as simulações obtidas e apresentadas na Figura 29, a 

quantidade de haletos que podem transportar o alumínio até a superfície do substrato é maior 

para o ativador NH4Cl(s) (Figura 29(a)) do que para os demais ativadores (Figuras 29(b) a 

29(d)). Ademais, como o logaritmo da pressão parcial está diretamente relacionado ao 

potencial químico de reação do haleto envolvido, valores de pressões parciais abaixo de 10-6 

bar não terão efeitos significativos nas reações com o substrato devido a suas baixas 

atividades.  

A Figura 29(a) mostra a composição da fase gasosa gerada pela MPR contendo Al 

puro e o ativador NH4Cl(s), nota-se que a fase gasosa é composta principalmente pelas 

espécies AlCl3(g), AlCl(g), AlCl2(g), AlCl2H(g), HCl(g), Al2Cl6(g) e AlClH2(g), que fixam a pressão 

interna do reator em 1 bar, sendo estas as possíveis espécies que farão o transporte do 

alumínio até o substrato; enquanto que as demais espécies gasosas possuem pressões parciais 

inferiores a 10-6 bar, não participando significativamente nas reações de deposição. 

 

Figura 29. Perfil de formação de haletos na reação de Al puro com o ativador (a) NH4Cl, (b) FeCl3, (c) CrCl3 ou 
(d) KCl, entre 500 e 1200°C. 
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Pelas Figuras 29(b) e 29(c), a utilização dos compostos FeCl3 e CrCl3 como 

ativadores, levaria a uma deposição do alumínio possivelmente somente pelos haletos AlCl3(g), 

AlCl(g), AlCl2(g) e Al2Cl6(g), apesar de que estes apresentam pressões parciais maiores do que 

quando gerados pela ativação com NH4Cl. Com a utilização de KCl como ativador (Figura 

29(d)), a deposição ocorreria possivelmente somente pelo haleto AlCl(g) com a participação 

dos compostos KCl(g) e K2Cl2(g); entretanto, este último possui uma inflexão próxima à 

temperatura de 850°C, devido à extrapolação do software de simulação, baseado na falta de 

dados a partir desta temperatura no próprio banco de dados do HSC Chemistry 6.0. 

 

4.2.2. ESCOLHA DA TEMPERATURA 

 

O valor de 1000°C foi escolhido como a temperatura máxima do processo HAPC 

devido à superliga de níquel Mar-M246 ser empregada com a finalidade comercial de se 

operar em altas temperaturas, próximas a este valor de 1000°C. 

A temperatura de 700°C foi escolhida como a temperatura mínima do processo 

HAPC levando em consideração à proximidade das pressões parciais dos haletos metálicos 

AlCl(g), AlCl2(g), AlCl2H(g) e Al2Cl6(g) gerados na ativação do Al puro pelo NH4Cl, Figura 

29(a). Esta proximidade está baseada, analogicamente, pelos métodos de codeposição para 

formação de camadas de revestimento estudados por Bianco, Harper e Rapp (1991), onde a 

deposição de mais de um elemento alvo é facilitada quanto mais próxima forem as pressões 

parciais dos seus respectivos haletos metálicos. 

Portanto, na temperatura próxima de 740°C haveria uma grande participação 

daqueles quatro cloretos de alumínio na participação da deposição de alumínio na superfície 

do substrato, na formação do revestimento. Assim, optou-se por usar a faixa de temperatura 

de 700 a 1000°C, com step de 100°C, no estudo do revestimento de aluminetos no substrato 

Mar-M246. 

   

4.2.3. ANÁLISE TERMODINÂMICA DO PROCESSO DE REVESTIMENTO 

 

O primeiro cálculo teve como objetivo a determinação dos haletos ativados, na fase 

gasosa, formados durante a reação do alumínio com o ativador NH4Cl(s). O segundo cálculo se 

baseou em determinar o equilíbrio químico entre o substrato e a fase gasosa resultante do 

primeiro cálculo. O terceiro cálculo consistiu em verificar o equilíbrio final dado entre as 

espécies formadas nos cálculos anteriores e as fases condensadas formadas no segundo 
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cálculo. Estes três cálculos termodinâmicos foram agrupados nas Tabelas 08 e 09, 

relacionando a fase gasosa contendo os haletos ativados e a fase condensada contendo as fases 

para a formação do revestimento. 

Em um primeiro momento, os cálculos foram realizados somente para o processo 

HAPC realizado a 1000°C, por ser a maior temperatura de reação usada neste trabalho, 

proporcionar a maior espessura de revestimento e por ser a temperatura mais alta de uso 

comercial da superliga Mar-M246. Estes cálculos são discutidos nos parágrafos seguintes, 

entretanto, como uma visão geral, nota-se que houve o consumo dos cloretos de alumínio, 

com exceção de dois compostos (AlCl3(g) e Al2Cl6(g)), sendo o indício do consumo de 

alumínio da MPR e a consequente difusão deste no substrato, já que há a formação de 

Ni2Al3(s), obtido experimentalmente como uma fase de revestimento. 

O primeiro cálculo se refere ao equilíbrio (n1) gerado entre a reação do ativador com 

o alumínio, presentes na MPR. As principais possíveis reações entre os gases formados pela 

decomposição do ativador NH4Cl(s) e o elemento Al(s) podem ser escritas de acordo com 

aquelas mostradas na Tabela 10. Assim, o AlCl3(g), AlCl(g), AlCl2(g) e AlCl2H(g) são os 

principais haletos que farão o transporte do alumínio para a superfície do substrato, já que 

estes elementos apresentaram os maiores potenciais químicos (pressões parciais). 

 

Tabela 08. Composição molar das principais espécies gasosas no equilíbrio termodinâmico entre o alumínio, 
presente na MPR, e o substrato de níquel, calculados para a temperatura de 1000°C. 

Espécies 

1° Cálculo 2° Cálculo 3° Cálculo 

Fase gasosa 
ativada 

1° equilíbrio 
gás/substrato 

Fase gasosa 
ativada 

2° equilíbrio 
gás/substrato 

n1 n2 ∆[n2-n1] n1,2 n3 ∆[n3-n1,2] 
AlCl(g) 3.75 x 10-5 5.49 x 10-9 - 3.75 x 10-5 3.75 x 10-5 7.63 x 10-6 - 2.99 x 10-5 

AlCl2(g) 9.36 x 10-6 1.26 x 10-7 - 9.23 x 10-6 9.36 x 10-6 4.78 x 10-6 - 4.58 x 10-6 

AlCl3(g) 4.76 x 10-5 5.87 x 10-5 1.11 x 10-5 4.76 x 10-5 6.11 x 10-5 1.35 x 10-5 

Al2Cl6(g) 2.11 x 10-8 3.34 x 10-8 1.23 x 10-8 2.11 x 10-8 3.60 x 10-8 1.49 x 10-8 

AlCl2H(g) 2.16 x 10-6 2.92 x 10-8 - 2.13 x 10-6 2.16 x 10-6 1.13 x 10-6 - 1.03 x 10-6 

H2(g) 4.06 x 10-4 3.94 x 10-4 - 1.23 x 10-5 4.06 x 10-4 4.06 x 10-4 3.00 x 10-7 

HCl(g) 3.05 x 10-7 2.70 x 10-5 2.67 x 10-5 3.05 x 10-7 7.52 x 10-7 4.47 x 10-7 

NiCl(g) ---- 1.94 x 10-11 1.94 x 10-11 1.94 x 10-11 2.17 x 10-16 - 1.94 x 10-11 

NiCl2(g) ---- 6.17 x 10-10 6.17 x 10-10 6.17 x 10-10 1.89 x 10-16 - 6.17 x 10-10 

NiCl3(g) ---- 6.46 x 10-17 6.46 x 10-17 6.46 x 10-17 5.41 x 10-25 - 6.46 x 10-17 

Ni2Cl4(g) ---- 3.91 x 10-16 3.91 x 10-16 3.91 x 10-16 3.66 x 10-29 - 3.91 x 10-16 

    Fonte: Autor 
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Tabela 09. Composição molar das principais espécies condensadas no equilíbrio termodinâmico entre o 
alumínio, presente na MPR, e o substrato de níquel, calculados para a temperatura de 1000°C. 

Espécies 

2° Cálculo 3° Cálculo 
Composição 
do substrato 

1° equilíbrio 
gás/substrato 

Composição 
do substrato 

2° equilíbrio 
gás/substrato 

n1
c n2

c 
∆[n2

c-n1
c] n1,2

c n3
c 

∆[n3
c- n1,2

c] 

Ni 2.32 x 10-3 2.32 x 10-3 0 ---- ---- ---- 

Ni3Al 6.71 x 10-4 6.50 x 10-4 - 2.08 x 10-5 ---- ---- ---- 

NiAl ---- 5.84 x 10-5 5.84 x 10-5 5.84 x 10-5 1.45 x 10-5 - 4.39 x 10-5 

Ni2Al3 ---- 8.43 x 10-11 8.43 x 10-11 8.43 x 10-11 2.19 x 10-5 2.19 x 10-5 

   Fonte: Autor 

 

Tabela 10. Principais possíveis reações de formação dos haletos a 1000°C, referente ao equilíbrio 
termodinâmico do 1° cálculo. 

Al + 3 HCl(g)  AlCl3(g) + 1.5 H2(g) ΔG° = -208,0 kJ/mol 

2 Al + 2 HCl(g)  2 AlCl(g) + H2(g) ΔG° = -97,7 kJ/mol 

Al + 2 HCl(g)  AlCl2(g) + H2(g) ΔG° = -112,4 kJ/mol 

2 Al + H2(g) + 4 HCl(g)  2 AlCl2H(g) + 2 H2(g) ΔG° = -198,1 kJ/mol 

       Fonte: Autor 

 

 O segundo cálculo representa o equilíbrio (n2) entre a fase gasosa contendo os 

haletos (n1) e o substrato (Mar-M246). A superliga de níquel possui a matriz de fase γ + γ' (Ni 

+ Ni3Al), sendo estas fases que foram levadas em conta para o cálculo, já que os elementos de 

liga Mo, W, Cr, Ti e Ta têm concentrações e atividades muito baixas. Deste modo, pode-se 

considerar que esses elementos não têm efeito significativo na composição da fase gasosa e 

nos mecanismos de formação do revestimento. Portanto, com a introdução de 0,45 g (massa 

média dos cupons utilizados) de Mar-M246, as quantidades proporcionais, tomando por base 

a composição de 60 wt.% de níquel, foram calculadas em 0,14 g, aproximadamente, para Ni(s) 

e Ni3Al(s). 

 O substrato Ni(s) + Ni3Al(s) e a composição da fase gasosa gerada pelo cemento (n1) 

foram introduzidos como parâmetros de entrada para a realização deste cálculo de equilíbrio 

gás/substrato, obtendo-se as composições de equilíbrio para a fase gasosa (n2) e as fases 

condensadas (n2
c). Os cálculos termodinâmicos mostram a efetividade do processo de 

aluminização do substrato de níquel ativado por NH4Cl numa configuração de alta atividade, 

pois as quantidades molares de todos os cloretos de alumínio (AlxCly) gerados, com exceção 

do AlCl3(g) e Al2Cl6(g), decaem quando esta mistura de gases é colocada em contato com o 

substrato. Apesar desses dois haletos (AlCl3(g) e Al2Cl6(g)) fazerem parte dos principais 
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elementos que contribuem para a fixação interna da pressão no reator, estes, em uma reação 

com o substrato (Ni + Ni3Al) para a formação das fases NiAl(s) e Ni2Al3(s), geram valores 

positivos na variação da energia de Gibbs, isto é, não havendo reação espontânea na formação 

de produtos. 

 Sendo assim, a Tabela 11 mostra as principais reações envolvidas entre o substrato e 

o gás rico em cloretos de alumínio. Nota-se que há a formação das espécies AlCl3(g) e 

Al2Cl6(g), o que condiz com os cálculos termodinâmicos demonstrados anteriormente. Além 

disso, nos cálculos demonstrados, a quantidade de cloretos de níquel formados é muito baixa, 

não tendo efeito significativo na formação das fases condensadas.  

 
Tabela 11. Principais possíveis reações envolvidas na formação das fases condensadas a 1000°C, referente 
ao equilíbrio termodinâmico do 2° cálculo.  

Ni3Al + 5,25 AlCl(g)  1.75 AlCl3(g) + 1,5 Ni2Al3 ΔG° = -341,0 kJ/mol 

2 Ni3Al + 6 AlCl(g)  Al2Cl6(g) + 6 NiAl ΔG° = -413,8 kJ/mol 

Ni3Al + 6 AlCl2(g)  4 AlCl3(g) + 3 NiAl ΔG° = -330,1 kJ/mol 

Ni3Al + 10,5 AlCl2(g)  7 AlCl3(g) + 1,5 Ni2Al3 ΔG° = -508,7 kJ/mol 

    Fonte: Autor 

 

Ao contrário do que é observado experimentalmente, a análise dos cálculos e das 

principais possíveis reações mostram a formação da fase NiAl juntamente com a fase Ni2Al3. 

Portanto, o terceiro cálculo se concentra na verificação do equilíbrio final (n3 e n3
c) dado pelas 

reações entre a fase gasosa (n1,2) contendo os cloretos de alumínio e os cloretos de níquel e as 

fases condensadas (n1,2
c), assumindo que a composição da fase gasosa na superfície do 

substrato e no interior do cemento é praticamente inalterada. Assim, a partir das análises dos 

cálculos molares revela-se que há o consumo dos cloretos de alumínio, com exceção do 

AlCl3(g) e Al2Cl6(g), e a diminuição da quantidade de NiAl em detrimento do composto Ni2Al3 

cuja quantidade aumenta significamente. Logo, a Tabela 12 mostra as principais possíveis 

reações responsáveis para a formação da fase Ni2Al3. 

 

Tabela 12. Principais possíveis reações envolvida na formação da fase Ni2Al3 a 1000°C, referente ao 
equilíbrio termodinâmico do 3° cálculo. 

4 NiAl + 3 AlCl(g)  AlCl3(g) + 2 Ni2Al3 ΔG° = -142,3 kJ/mol 

2 NiAl + 3 AlCl2(g)  2 AlCl3(g) + Ni2Al3 ΔG° = -119,0 kJ/mol 

2 NiAl + 3 AlCl2H(g)  2 AlCl3(g) + Ni2Al3 + 1,5 H2(g) ΔG° = -159,1 kJ/mol 

2 NiAl + 3 AlCl2H(g)  Al2Cl6(g) + Ni2Al3 + 1,5 H2(g) ΔG° = -104,3 kJ/mol 

    Fonte: Autor 



 

4.3. CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DOS REVESTIMENTOS

 

 Os revestimentos foram 

9 horas de duração de patamar isotérmico

DRX. 

 

4.3.1. Processo HAPC a 700°C

 

 O revestimento formado a 700°C é apresentad

microscopia ótica (Figuras 30

revestimento formado, e por microscopia 

revestimento é visualizado 

revela-se um revestimento de aparência uniforme, sem falhas de aderência e sem a presença 

de trincas ou poros. 

 

Figura 30. Micrografia da seção transversal, pelas técnicas (a) MO e (b) MEV, da superliga Mar
a 700°C por 9 horas pelo processo HAPC.

Fonte: Autor 

 

A Figura 31(a) mostra a micrografia, obtida por MEV, da seção transversal da 

amostra revestida, onde se confirma um revestimento uniforme e se

uma matriz de fase Ni2Al3

profundidade do revestimento. Observa

claras), a inexistência de uma zona de interdifusão entre o substrato e o revestimento e, na 

região detalhada em vermelho, revela

revestimento relacionada às precipitações 
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CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DOS REVESTIMENTOS

Os revestimentos foram obtidos pelo processo HAPC a 700, 800, 900 e 1000°C com 

9 horas de duração de patamar isotérmico foram avaliados pelas técnicas de MO, MEV

Processo HAPC a 700°C 

formado a 700°C é apresentado pelas micrografias

microscopia ótica (Figuras 30(a)), onde se nota uma linha de interface entre o substrato e o 

revestimento formado, e por microscopia eletrônica de varredura (Figura

revestimento é visualizado a partir do contraste com o substrato. Por estas micrografias 

mento de aparência uniforme, sem falhas de aderência e sem a presença 

Micrografia da seção transversal, pelas técnicas (a) MO e (b) MEV, da superliga Mar
a 700°C por 9 horas pelo processo HAPC. 

A Figura 31(a) mostra a micrografia, obtida por MEV, da seção transversal da 

amostra revestida, onde se confirma um revestimento uniforme e sem falhas, formado por 

3 e outra dispersa nesta, de fase NiAl3 (regiões escuras), até certa 

profundidade do revestimento. Observa-se também a presença de carbetos (regiões mais 

claras), a inexistência de uma zona de interdifusão entre o substrato e o revestimento e, na 

região detalhada em vermelho, revela-se a presença de pontos mais claros na matriz do 

revestimento relacionada às precipitações de fases ricas em elementos de liga (regiões ricas 
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CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DOS REVESTIMENTOS 

800, 900 e 1000°C com 

pelas técnicas de MO, MEV/EDS e 

o pelas micrografias obtidas por 

, onde se nota uma linha de interface entre o substrato e o 

eletrônica de varredura (Figura 30(b)), onde o 

contraste com o substrato. Por estas micrografias 

mento de aparência uniforme, sem falhas de aderência e sem a presença 

Micrografia da seção transversal, pelas técnicas (a) MO e (b) MEV, da superliga Mar-M246 revestida 

 

A Figura 31(a) mostra a micrografia, obtida por MEV, da seção transversal da 

m falhas, formado por 

(regiões escuras), até certa 

se também a presença de carbetos (regiões mais 

claras), a inexistência de uma zona de interdifusão entre o substrato e o revestimento e, na 

a de pontos mais claros na matriz do 

elementos de liga (regiões ricas 

ubstrato 

Revestimento 
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em Co, W e Cr) que demonstraram serem mais visíveis com o aumento da temperatura dos 

processos HAPC. 

A espessura média total do revestimento foi calculada e está em torno de 87 μm, 

sendo 63 μm referente à zona externa e 24 μm da zona interna (Figura 31). 

 

Figura 31. Micrografia da seção transversal do revestimento formado a 700°C por 9h. 

                        

  
  

 A Figura 32 representa o perfil de concentração atômica da seção transversal, 

revelando um perfil de diminuição da quantidade de Al e um de aumento da concentração de 

Ni a partir da superfície, devido à difusividade do alumínio para dentro do substrato e do Ni 

para fora deste, já que o coeficiente de difusão do Al é maior. O cruzamento dos perfis destes 

dois elementos marca a interseção substrato/revestimento. 

 A zona externa, identificada por conter as regiões escuras, é caracterizada pela 

diminuição da porcentagem atômica de Al de 70 para 67%, a partir da superfície, e na zona 

interna esta concentração decai de 63 para 60%; já em relação ao elemento Ni, na zona 

externa, o perfil de concentração é constante em torno de 21% e na zona interna passa a ser de 

28%. Este diferença de concentração atômica entre as zonas identificadas está relacionada à 

presença da fase NiAl3 dispersa na matriz Ni2Al3 do revestimento, confirmado pela técnica de 

EDS pontual naquelas regiões escuras, sendo aproximadamente de 25 at.% Ni, 65 at.% Al e o 

restante pertencente aos elementos de liga. 

 A formação da matriz Ni2Al3 e a ausência de uma zona de interdifusão estão 

relacionadas ao fato de que o processo de revestimento via HAPC a 700°C aconteceu pelo 

mecanismo de alta atividade do alumínio, com a frente de reação se movendo para dentro do 

substrato. Tomando por base o diagrama Ni-Al e as concentrações atômicas obtidas via EDS, 

a 700°C há a formação das fases Ni2Al3 e NiAl3. Além disso, a formação de Ni2Al3 e a 

carbetos 
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Zona externa 
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Precipitações de 
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presença de elementos de liga dificultam a difusão do Ni para fora do substrato (GOWARD & 

BOONE, 1971) e com a difusão acentuada do alumínio para dentro do substrato nesta 

temperatura, o revestimento fica rico nesse elemento na zona externa havendo condições para 

a formação da fase NiAl3 até certa profundidade do revestimento. 

  
Figura 32. Perfil de concentração atômica dos elementos contidos no revestimento formado a 700°C por 9h. 
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 A Figura 33 mostra o mapeamento atômico via EDS para o alumínio e os principais 

elementos presentes na superliga, revelando que o revestimento é composto por uma alta 

concentração de alumínio e uma baixa concentração de níquel, quando comparado ao 

substrato. Além disso, há a presença de elementos de liga por todo o revestimento e no 

mapeamento Ti-Kα observa-se a presença dos carbetos pré-existentes no substrato. 

 A presença de carbetos (aqueles presentes na microestrutura do substrato) na camada 

de revestimento é um indicativo de que a frente de reação para a formação desta camada se 

deslocou para dentro do substrato. Este é um método utilizado quando não há um uso de 

marcadores físicos para a determinação do deslocamento das frentes de reações. A presença 

destes carbetos está atribuída à solubilidade insuficiente na camada de revestimento, 

inicialmente presentes na solução sólida da estrutura γ + γ' da superliga Mar-M246 

(RAJENDRAN, 2012; DURET et al., 1984). Outro fato é a inexistência de uma zona de 

interdifusão e a ausência de poros, chamados poros de Kirkendall, caracterizando um 

mecanismo de difusão para fora do substrato (BOSE, 2017; PIERAGGI, 2008). 

Zona externa 
Zona 

interna Substrato 

Ni2Al3 + NiAl3 Ni2Al3 

Fonte: Autor 
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Figura 33. Mapeamento atômico via EDS da camada de revestimento formado a 700°C por 9h. 

   

   

  
Fonte: Autor 
 

  Nota-se também que a quantidade de alumínio no revestimento é maior do que a de 

níquel, sendo um indicativo de que o Al se difundiu mais rapidamente do que o Ni, visto que 

o coeficiente de difusão deste é muito menor do que a do alumínio (SHANKAR & SEIGLE, 

1978; GOWARD & BOONE, 1971) e que a presença de elementos de liga restringem a 

difusão do níquel para fora do substrato. Além disso, a alta atividade do alumínio para dentro 

do substrato também transportou os átomos de Cr para o interior do substrato, como visto 

mais claramente no perfil deste elemento na Figura 32. 

 Ainda assim, nota-se no mapeamento Al-Kα que há uma maior concentração de 

alumínio presente na parte superior do revestimento coincidindo com a zona externa mostrada 

na micrografia da Figura 31, onde há a presença das regiões mais escuras (fase NiAl3) 

dispersas na fase matriz do revestimento. 

 Por fim, verificando o perfil de intensidade atômica mostrada na Figura 34, nota-se 

que quando há a presença de picos no perfil de alumínio, paralelamente há depressões no 

perfil de níquel e picos no perfil de cromo, podendo ser a presença de intermetálicos Al-Cr na 

zona externa do revestimento, semelhantemente encontrado no trabalho de Tong et al. (2010); 
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enquanto que, ao longo de todo o revestimento, nota-se, sutilmente, variações de intensidade 

nos perfis dos elementos de liga, como Co e Cr, caracterizando as precipitações de fases 

contendo esses elementos, que se formam pelo limite de solubilidade desses elementos na 

matriz do revestimento. 

   

Figura 34. Perfil de intensidade atômica dos elementos contidos no revestimento formado a 700°C por 9h. 
 

 

 

       
 Fonte: Autor 
 

 A Figura 35 mostra o difratograma da superfície da camada de revestimento formada 

a 700°C via HAPC. Nota-se que há a existência das fases Ni2Al3, caracterizado 

principalmente pelos picos de maiores intensidades a 2θ ≈ 25,5° e 45°, e NiAl3, caracterizado 

pelo pico de alta intensidade em 2θ ≈ 44° e por quatro picos de menor intensidade em 2θ ≈ 

25°, 26°, 46,4° e 48°. Além disso, a presença de picos entre 40° e 43° corresponde a pequenas 

quantidades de intermetálicos Al-Cr que podem ser atribuídos à dissolução de Cr na fase 

matriz (TONG et al., 2010) e na região de 35° a 40° que podem atribuir-se às partículas de 

alumina que ficaram aderidas à superfície depois de finalizado o processo HAPC. 

 A Figura 36(a) mostra a micrografia da superfície do revestimento, com uma 

concentração atômica superficial média de 62,2Al-31,5Ni-2,8Co-1,5Cr-0,1Ti-0,4Mo-0,8Ta-

0,6W calculada com auxílio da técnica em EDS, exibindo regiões mais claras (aumento na 

concentração de Ni) e outras mais escuras (aumento na concentração e Al). Na Figura 36(b) 

foram encontradas partículas de alumina aderidas à superfície do revestimento, justificando o 

Distância a partir da superfície (μm) 

In
te

n
si

d
a

d
e

 



78 

 

aparecimento destas na difratometria de raios X. Além disso, estas não apareceram nos cortes 

das seções transversais das amostras revestidas, sugerindo que as partículas de alumina são 

somente superficiais. 

 

Figura 35. Difratograma de raios X da superfície do revestimento formado a 700°C por 9h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 Fonte: Autor 
 

 

Figura 36. Micrografia superficial via MEV da superliga revestida a 700°C por 9h, (a) sem e (b) com ampliação. 

 
Fonte: Autor 
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4.3.2. Processo HAPC a 800°C

 

O revestimento formado pelo processo HAPC a 800°C por 9 horas é apresentada nas 

Figuras 37(a) e 37(b), pelas técnicas de MO e MEV, respectivamente; revelando um 

revestimento de aparência uniforme, sem falhas de aderência ao substrato e sem a presença de 

trincas ou poros formados durante o processo.

 

Figura 37. Micrografia da seção transversal, pelas técn
a 800°C por 9 horas pelo processo HAPC.

 

Fonte: Autor 
 

 A Figura 38 mostra uma micrografia via MEV da seção transversal do 

onde se observa um revestimento uniforme contendo apenas uma fase, porém contendo ainda 

regiões escuras na parte superior da camada (zona externa), semelhantes aos encontrados no 

processo HAPC a 700°C que se referem à fase NiAl

 

Figura 38. Micrografia da seção transversal do revestimento formado via HAPC a 800°C por 9h.

                        
Fonte: Autor 
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A Figura 38 mostra uma micrografia via MEV da seção transversal do 
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regiões escuras na parte superior da camada (zona externa), semelhantes aos encontrados no 

que se referem à fase NiAl3.  
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O revestimento formado pelo processo HAPC a 800°C por 9 horas é apresentada nas 

, pelas técnicas de MO e MEV, respectivamente; revelando um 

revestimento de aparência uniforme, sem falhas de aderência ao substrato e sem a presença de 

icas (a) MO e (b) MEV, da superliga Mar-M246 revestida 

 

A Figura 38 mostra uma micrografia via MEV da seção transversal do revestimento, 

onde se observa um revestimento uniforme contendo apenas uma fase, porém contendo ainda 

regiões escuras na parte superior da camada (zona externa), semelhantes aos encontrados no 

Micrografia da seção transversal do revestimento formado via HAPC a 800°C por 9h. 
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 Nota-se também que em todo o revestimento há a presença dos carbetos, 

caracterizando que a frente de reação do processo de recobrimento ocorreu para dentro do 

substrato, e também a intensificação das precipitações de fases ricas em elementos de liga. 

 A espessura média total do revestimento foi mensurada em torno de 150 μm, 

apresentando uma zona externa de 40 μm e uma zona interna de 110 μm. 

 A Figura 39 mostra o perfil de concentração atômica da seção transversal do 

revestimento e a Figura 40 o seu respectivo mapeamento atômico. Nota-se que no perfil do 

elemento níquel há uma tendência de estabilização da concentração em torno de 27% até uma 

profundidade em torno de 40 μm a partir da superfície, caracterizando a zona externa formada 

pela fase NiAl3 dispersa na matriz de Ni2Al3. A partir desta profundidade a concentração de 

Ni aumenta até aproximadamente 32%, caracterizando uma zona interna formada pela fase 

Ni2Al3. Já a concentração de alumínio teve uma redução de 58 para 50% ao longo de todo o 

revestimento, notando um leve aumento de intensidade no mapeamento Al-Kα (Figura 40) na 

região referente à zona externa. Observa-se ainda que o cruzamento dos perfis de Al e Ni 

caracteriza a interseção substrato/revestimento, por volta de 150 μm. 

  

Figura 39. Perfil de concentração atômica do revestimento formado via HAPC a 800°C por 9h. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fonte: Autor 
 

 Em comparação ao processo HAPC a 700°C, ao longo do revestimento houve uma 

elevação da concentração de níquel e uma redução na de alumínio, isto se deve ao aumento da 

difusão de ambos os elementos, proporcionando mais reações entre ambos. Assim, 
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proporcionando uma redução na formação da fase NiAl3. Além disso, pelo diagrama de fases  

Ni-Al, a formação da fase NiAl3 se daria até a temperatura de 854°C. Uma análise EDS 

pontual nas regiões mais escuras revelou uma concentração de 23 at.% Ni e 64 at.% Al e o 

restante pertencente aos elementos de liga.  

 No que diz respeito ao elemento Cr, este adquiriu um aumento de concentração na 

interseção substrato/revestimento, provocado pela difusão mais intensa do alumínio que os 

transportou para o interior do substrato, confirmado pelo mapeamento Cr-Kα. No 

mapeamento Ti-Kα, nota-se, na camada de revestimento, a presença dos carbetos pré-

existentes no substrato e um aumento da intensidade desse elemento em alguns pontos na 

superfície do revestimento. 

  

Figura 40. Mapeamento atômico via EDS do substrato revestido a 800°C por 9 horas. 
 

  

  

   
Fonte: Autor 
   

 A Figura 41 mostra o perfil de intensidade atômica dos elementos presentes na seção 

transversal do revestimento que exibe, até uma profundidade de cerca de 50 μm a partir da 

superfície, um decréscimo mais intenso na concentração de alumínio e um aumento na 
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concentração de níquel comparado com o restante do revestimento. Além disso, uma maior 

intensidade no perfil de Al e uma menor no perfil de Ni e uma quantidade maior de picos e 

vales desses elementos caracteriza a zona externa contendo a fase NiAl3 dispersa na matriz 

Ni2Al3. Em profundidades acima de 50 μm há uma estabilização na quantidade de Ni, 

revelando a zona interna contendo apenas a matriz Ni2Al3. Ainda assim, mesmo com um 

aumento de 100°C comparado ao processo HAPC 700°C, observa-se, sutilmente, as variações 

de intensidade nos perfis de elementos de liga, relacionados às precipitações de fases ricas 

nesses elementos na matriz do revestimento. 

 

Figura 41. Perfil de intensidade atômica dos elementos contidos no revestimento formado a 800°C por 9h. 
 

 

 

     
    Fonte: Autor 
  

 A Figura 42 mostra o difratograma de raios X da superfície do revestimento, 

revelando um revestimento muito semelhante ao encontrado no revestimento formado a 

700°C, com os picos da fase NiAl3 encontrados em 2θ ≈ 25°, 26°, 44°, 46,4° e 48° e os picos 

de maiores intensidades da fase Ni2Al3 em 2θ ≈ 25,5°, 44,9° e 45,2°, além da presença de 

picos relacionados às fases de Al-Cr intermetálico e a presença bem discreta de picos 

referentes às partículas de Al2O3 que permaneceram aderidas após o processo HAPC. 

 A Figura 43(a) mostra a micrografia da superfície do revestimento, mostrando uma 

homogeneidade em relação ao processo ocorrido a 700°C (Figura 36(a)) contendo somente 

alguns pontos mais escuros referentes a um acúmulo de Ni, com uma concentração atômica 
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superficial média de 55,4Al-36,4Ni-4,1Co-1,7Cr-0,4Ti-0,4Mo-0,9Ta-0,6W, e a presença de 

partículas de alumina aderidas ao revestimento e acúmulos de titânio em certas regiões 

(Figura 43(b)). 

 

Figura 42. Difratograma de raios X da superfície do revestimento formado a 800°C por 9h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fonte: Autor 
 

 

Figura 43. Micrografia via MEV da superfície do revestimento formado a 800°C por 9h, (a) sem e (b) com 
ampliação. 

 
Fonte: Autor 
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4.3.3. Processo HAPC a 900°C

 

 A microestrutura do revestimento do processo HAPC, analisada via microscopias 

MO e MEV, na temperatura de 900°C por 9h, é apresentada nas Figuras 44

respectivamente, revelando um revestimento uniforme, sem falhas de aderência ao substrato e 

sem trincas ou poros oriundos do processo HAPC. 

 

Figura 44. Micrografia da seção transversal
a 900°C por 9 horas pelo processo HAPC.

Fonte: Autor 
 

 A Figura 45 mostra a micrografia da seção transversal 

MEV. Observa-se uma camada homogênea formada pela fase Ni

carbetos (regiões mais brilhantes

dispersas por todo o revestimento

Figura 45. Micrografia da seção transversal do revestimento formado via HAPC a 900°C por 9 horas.
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A microestrutura do revestimento do processo HAPC, analisada via microscopias 

temperatura de 900°C por 9h, é apresentada nas Figuras 44(a) e 44(b), 

respectivamente, revelando um revestimento uniforme, sem falhas de aderência ao substrato e 

, pelas técnicas (a) MO e (b) MEV, da superliga Mar-M246 revestida 
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de 900°C ficaram mais visíveis.  

Micrografia da seção transversal do revestimento formado via HAPC a 900°C por 9 horas. 
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 A camada tem uma espessura média de 191 μm. Diferentemente das camadas obtidas 

a 700 e 800°C, não se observou a presença da fase NiAl3 dispersa na matriz de Ni2Al3. De 

fato, como visto no diagrama de fases Ni-Al, a partir da temperatura de 854°C a formação de 

NiAl3 deixa de ocorrer.  

 A Figura 46 mostra o perfil de porcentagem atômica ao longo do revestimento, onde 

a concentração de níquel se mantém praticamente constante por volta de 31% e a de alumínio 

em uma faixa de 60 a 55%, decrescendo à medida que se adentra ao revestimento. Assim, 

tomando por base estas concentrações atômicas e o diagrama de fases Ni-Al, tem-se que a 

fase matriz correspondente a este revestimento é a Ni2Al3. Nota-se também que houve um 

acúmulo de átomos de Cr na interseção substrato/revestimento, fato ocorrido pela alta difusão 

do alumínio que transportou átomos de Cr para o interior do substrato, acumulando-os nesta 

interseção, assim como foi verificado no processo HAPC a 800°C. 

  

Figura 46. Perfil de concentração atômica do revestimento formado via HAPC a 900°C por 9h. 
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 Fonte: Autor 
 

 O mapeamento composicional via espectroscopia de raios X por EDS do 

revestimento é mostrado na Figura 47. No mapeamento Al-Kα, nota-se que a difusão deste 

elemento foi uniforme, não apresentando concentrações mais altas de alumínio nas zonas mais 

externas da camada como no caso dos revestimentos formados nas temperaturas anteriores, 

que indicava a presença da fase NiAl3. No mapeamento Cr-Kα, confirma-se aquele acúmulo 

na interseção revestimento/substrato. No mapeamento Ti-Kα, nota-se a presença dos carbetos 
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pré-existentes na microestrutura da superliga, além da presença de Ti na superfície do próprio 

revestimento. 

 

Figura 47. Mapeamento atômico via EDS do substrato revestido a 900°C por 9 horas 

   

   

  
Fonte: Autor 
  

 A Figura 48 mostra o perfil de intensidade atômica a partir da superfície do 

revestimento até o substrato. Observa-se, a esta temperatura de processo, um significativo 

aumento nas variações de intensidade nos perfis dos elementos de liga, principalmente nos de 

Cr, Mo e Ti, caracterizando um aumento na precipitação de fases ricas nesses elementos na 

matriz de revestimento, ocorrido pela maior difusão desses elementos com o aumento da 

temperatura de processo para 900°C. Além disso, em alguns pontos há picos nos perfis de Al 

e Cr concomitantes com vales no perfil de Ni, podendo descrever a presença dos 

intermetálicos Al-Cr. No perfil do elemento titânio, há um pico intenso no início do 

revestimento, confirmando o seu acúmulo na superfície visualizado no mapeamento Ti-Kα. 

 A Figura 49(a) mostra a micrografia da superfície do revestimento, revelando uma 

superfície de revestimento praticamente uniforme, com uma concentração atômica superficial 

média de 50,5Al-36,3Ni-5,6Co-2,3Cr-2,9Ti-0,3Mo-0,9Ta-1,1W, sem a presença de vários 
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pontos de acúmulos de elementos, como ocorrido nos processos anteriores, e a Figura 49(b) 

mostra a presença de quantidades pequenas de partículas de alumina aderidas ao revestimento. 

  

Figura 48. Perfil de intensidade atômica dos principais elementos contidos no revestimento da superliga Mar-
M246 realizado via HAPC a 900°C por 9h 
 

  

 

       

 

Figura 49. Micrografia via MEV da superfície do revestimento formado a 900°C por 9h, (a) sem e (b) com 
ampliação. 

 
Fonte: Autor 
 

 A Figura 50 exibe o difratograma de raios X da superfície do revestimento. Nota-se 

que não há mais a formação dos picos correspondentes à fase NiAl3, mas somente da fase 

Ni2Al3, com os picos de maiores intensidades nas angulações 2θ ≈ 25.5° e 45° e a presença 
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dos picos dos intermetálicos Al-Cr e o surgimento de um pico em 2θ ≈ 36° correspondente ao 

aumento da concentração de titânio na superfície, como visto nas análises anteriores em EDS. 

 

Figura 50. Difratograma de raios X da superfície do revestimento formado via HAPC a 900°C por 9h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Fonte: Autor 
 

 

4.3.4. Processo HAPC a 1000°C 

 

 O revestimento formado no processo HAPC a 1000°C por 9 horas é mostrado nas 

Figuras 51(a) e 51(b), pelas técnicas de MO e MEV, respectivamente. Observa-se que a 

camada cresceu sem falhas de aderência ao substrato e sem trincas ou poros. Devido à alta 

temperatura do processo HAPC, a espessura do revestimento ficou em torno de 291 μm, bem 

maior do que aquela obtida no processo HAPC realizado a 900°C. Adicionalmente, observa-

se que houve uma falha na camada de revestimento (Figura 51(b)) em função do processo de 

preparação metalográfica, já que em outras réplicas esta não ocorreu. 

 A porosidade apresentada na Figura 51(b) pode estar relacionada ao arrancamento de 

partículas de carbeto durante a preparação metalográfica, já que estas porosidades coincidem 

com as regiões interdendríticas onde os carbetos se localizam. Assim, uma continuidade na 

preparação metalográfica possivelmente daria uma micrografia sem a presença desses poros. 

 

 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

4

1

1

1

111

1

11
1

1

3

1

1

1

1

1 - Ni
2
Al

3

3 - Intermetálico Al-Cr

4 - Al
2
O

3

 

 
In

te
n
s
id

a
d
e

2θ (graus)

1

3



89 

 

Figura 51. Micrografia via técnica (a) MO e (b) MEV da superliga Mar-M246 revestida pelo processo HAPC a 

1000°C por 9h. 
 

 
Fonte: Autor 
 

 A Figura 52 mostra a micrografia da seção transversal do revestimento, obtida pela 

técnica de MEV, revelando a presença dos carbetos contidos na superliga, indicando que a 

frente de reação se processou para dentro do substrato, como nos processos HAPC anteriores. 

O revestimento constitui-se, portanto, de uma fase matriz contendo os carbetos e os 

precipitados de fases ricas em elementos de liga por toda a camada de revestimento, com a 

intensificação destes em relação aos processos anteriores.  

  

Figura 52. Micrografia da seção transversal do revestimento formado via HAPC a 1000°C por 9 horas. 
 

  
       Fonte: Autor 

 

 Com um levantamento pontual ao longo do revestimento, foi obtido o perfil de 

porcentagem atômica apresentado na Figura 53. A concentração atômica de Ni permaneceu 

estável em torno de 35% e a de alumínio variou em uma faixa de 55 a 50%, diminuindo à 

medida que se adentra ao revestimento, pelas mesmas razões discutidas no processo HAPC 
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900°C. Portanto, tomando por base o diagrama de Ni-Al, confirma-se que a fase matriz 

presente no revestimento é a Ni2Al3.  

 Ainda assim, há a presença dos precipitados de fases ricas em elementos de liga, 

observado pelas variações nas concentrações de elementos de liga, principalmente nas de Cr, 

W e Co, que estão mais evidentes em comparação ao ocorrido no processo HAPC a 900°C. 

Nota-se também, que na superfície do revestimento há uma alta nas porcentagens atômicas 

dos elementos de liga e, por volta de 180 μm a partir da superfície, um carbeto é representado 

pelo pico no perfil atômico do elemento Ti. 

 

Figura 53. Perfil de concentração atômica do revestimento da superliga Mar-M246 a 1000°C por 9 horas. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Autor 
 

Foi realizado um mapeamento atômico (Figura 54) da micrografia da seção 

transversal do revestimento apresentada na Figura 52. Como uma observação geral, nota-se 

que as difusividades atômicas dos elementos procederam-se da mesma forma como no 

processo a 900°C. No mapeamento Al-Kα, há homogeneidade na difusão do alumínio, sem a 

presença de regiões pontuais ricas nesse elemento. No mapeamento Cr-Kα, nota-se um 

acúmulo de cromo na interseção revestimento/substrato. No mapeamento Ti-Kα, verifica-se a 

presença dos carbetos pré-existentes na superliga por toda a micrografia e um acúmulo de Ti 

na superfície do revestimento, como verificado no perfil atômico da Figura 53. 
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Figura 54. Mapeamento atômico via EDS do substrato revestido a 1000°C por 9 horas. 

   

   

  
Fonte: Autor 
 

 A Figura 55 representa o perfil de intensidade atômica dos elementos presentes no 

revestimento, revelando uma elevação nas amplitudes das intensidades dos perfis de 

elementos de liga em comparação aos processos HAPC ocorridos a temperaturas inferiores. 

No entanto, verificou-se que essas maiores variações estão mais evidentes até uma distância 

de cerca de 190 μm a partir da superfície, fato verificado também nos perfis de porcentagens 

atômicas (Figura 53) e que a partir desta distância, há um decaimento na concentração de Al 

até a interseção revestimento/substrato, concomitante com a diminuição na intensidade dos 

elementos de liga, que verificado na micrografia do revestimento (Figura 52), estes se 

tornaram mais finos. 

 A Figura 56(a) mostra a micrografia da superfície do revestimento, revelando uma 

superfície bem heterogênea com grande acúmulo de Ti e W principalmente no contorno da 

amostra depois de findado o processo HAPC, além de pontos de acúmulo de Al por toda a 

superfície. A concentração atômica superficial média foi determinada em 49,3Al-29,5Ni-

3,8Co-2,8Cr-9,7Ti-0,1Mo-0,1Ta-4,6W.  
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 Nota-se que houve um crescimento nas porcentagens atômicas médias de Ti e W em 

comparação ao processo ocorrido a 900°C. Essa elevação reflete o tipo de microestrutura 

formada na superfície do revestimento, mostrada na Figura 56(b), com várias regiões de 

acúmulos de Ti e W. Um ponto amostral nessas áreas mais claras precisou uma porcentagem 

atômica de 44Al-23,1Ni-3,3Co-3,2Cr-17,5Ti-0,5Mo-0,7Ta-7,6W. 

 

Figura 55. Perfil de intensidade dos principais elementos contidos no revestimento da superliga Mar-M246 a 
1000°C por 9 horas. 

 

 

 

       
Fonte: Autor 

   

Figura 56. Micrografia via MEV da superfície do revestimento formado a 1000°C por 9h, (a) sem e (b) com 
ampliação. 

  
Fonte: Autor 
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 Na Figura 57, há o difratograma de raios X realizado na superfície da amostra 

revestida, constatando que também não há outra fase presente além da Ni2Al3, com os 

principais picos já identificados anteriormente em 2θ ≈ 25.5° e 45°. Nota-se também que na 

faixa de 34,5° a 40° e por volta de 61,5° há a presença de um conjunto de picos relacionados à 

grande quantidade de elementos de liga (Ti e W) presentes na superfície. 

 
Figura 57. Difratograma de raios x da superfície do revestimento formado via HAPC a 1000°C por 9h. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

      Fonte: Autor 
 
 
 
4.3.5. Conclusões dos Processos HAPC ocorridos de 700 a 1000°C   

 

 Observou-se que a temperatura está diretamente relacionada com o crescimento da 

espessura do revestimento, pelo fato do aumento de temperatura fornecer mais energia para 

que as reações, por meio da difusão e transporte de elementos, ocorram. Entretanto, apesar de 

se concluir que o aumento da espessura do revestimento foi linear com a temperatura (Figura 

58), não se pode dizer que a cinética de crescimento do revestimento é linear, já que esta deve 

ser analisada em variações de tempo para uma mesma temperatura, pois somente assim 

haverá a certeza de estarem ocorrendo às mesmas reações de deposição e de difusão. Sendo 

assim, a cinética de crescimento será avaliada no item seguinte. 

 Não obstante, o processo de revestimento foi bem sucedido em todas as 

temperaturas, não ocorrendo mudanças na microestrutura do substrato Mar-M246 e o 

crescimento dos revestimentos de maneira uniforme, sem apresentar falhas de aderência ao 
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substrato, porosidade ou trincas, como pode ser visto nas micrografias apresentadas na Figura 

59; sendo que, a Tabela 13 compila as características mais importantes dos revestimentos 

obtidos. 

 

Figura 58. Espessura do revestimento em função da temperatura dos processos HAPC no tempo de 9 horas
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Fonte: Autor 
 

Figura 59. Micrografias das camadas de revestimento da superliga Mar
durante 9 horas nas temperaturas de (a) 700°C, (b) 800°C, (c) 900°C e (d) 1000°C.

Fonte: Autor 
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Tabela 13. Características dos revestimentos obtidos nos processos HAPC, para todas as temperaturas. 

Temperatura 
Revestimento at.% 

Aparência Zona Espessura Fases Características Al Ni 

700°C 

- Uniforme. 
- Sem falhas 
de aderência. 
- Sem trincas 
ou poros. 
- Carbetos de 
elementos de 
liga. 

Externa 63 μm 
Ni2Al3 

+ NiAl3 

Regiões escuras 
pertencentes à fase 

NiAl3. 
Precipitados ricos em 

elementos de liga 

70-67 21 

Interna 24 μm Ni2Al3 67-60 28 

800°C 

Externa 40 μm 
Ni2Al3 

+ NiAl3 

Regiões escuras 
pertencentes à fase 

NiAl3. 
↑ Precipitados ricos 

em elementos de liga 

60-65 26-29 

Interna 110 μm Ni2Al3 65-50 29-33 

900°C Única 200 μm Ni2Al3 
↑↑ Precipitados ricos 
em elementos de liga 

60-55 31 

1000°C Única 291 μm Ni2Al3 
↑↑↑ Precipitados ricos 
em elementos de liga 

55-50 35 

Fonte: Autor 
   

 No processo HAPC realizado a 700 e 800°C, houve a formação da fase NiAl3 

dispersa na matriz Ni2Al3 até certa profundidade do revestimento, caracterizando uma zona 

externa (Figuras 59(a) e 59(b)), sendo que na temperatura de 800°C as regiões escuras 

pertencentes à fase NiAl3 diminuíram drasticamente. Nos processos HAPC a 900°C (Figura 

59(c)) e a 1000°C (Figura 59(d)) não ocorrem mais a formação daquelas regiões mais escuras, 

pelo fato de que não houve mais a formação da fase NiAl3; em contra partida, as precipitações 

de fases ricas em elementos de liga ficaram mais visíveis na micrografia e se apresentaram em 

maiores quantidades. 

 Para todas as quatro temperaturas estudadas, foram verificadas no revestimento a 

presença dos carbetos pré-existentes do substrato, sendo uma das maneiras conclusivas de se 

determinar que o crescimento dos revestimentos ocorreu para o interior do substrato, ou seja, 

a frente de reação se direcionou para o interior do substrato em função da difusividade do 

alumínio causado pelo mecanismo de alta atividade 

 Observou-se, também, a precipitação de fases ricas em elementos de liga na fase 

matriz Ni2Al3, ao longo de toda a espessura da camada, como se observa nos perfis de 

intensidade de concentração atômica em cada temperatura analisada, sendo mais notável a 

partir do processo HAPC realizado a 800°C. Isso acontece uma vez que os elementos não 

puderam se difundir mais em direção ao substrato devido às restrições dos fenômenos de 

transportes, se tornando supersaturados quando houve a reação entre Ni e Al, não podendo 
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hospedar tantos elementos de solução sólida e, consequentemente, dando origem a esses 

precipitados. 

 À medida que se aumentou a temperatura, a difusão e a solubilidade dos elementos 

aumentaram; assim, a 700°C a concentração de Al no revestimento é maior, comparado a 

todas as outras temperaturas, pela menor solubilidade na matriz, menor difusão e, 

consequentemente, menor taxa de reação com o Ni. Portanto, quando se aumentou a 

temperatura do processo HAPC, a concentração de alumínio no revestimento diminuiu em 

função da maior difusão desse elemento para o interior do substrato e a sua reação com o Ni, 

que se difunde para fora do substrato. 

 Em relação ao elemento Cr, observou-se que houve um acúmulo deste na interseção 

revestimento/substrato, para todas as temperaturas do processo. Com a difusão do Al para 

dentro do substrato, o limite de solubilidade das fases formadas e o raio atômico do Cr ser 

maior em relação aos de Ni e Al, estes acabaram por serem transportados para a interseção 

revestimento/substrato. E, ainda, aqueles átomos que não foram transportados para esta 

interseção, foram dissolvidos na matriz formando os intermetálicos Al-Cr. 

 Para os outros elementos de liga, como o Ti, Co e W, estes não apresentaram os 

mesmo fenômenos de difusão, ficando supersaturados na fase matriz do revestimento devido à 

fase haver um limite de solubilidade menor para estes elementos refratários, gerando 

precipitações de fases ricas nestes elementos de liga por todo o revestimento. 

 

4.4. CINÉTICA DE CRESCIMENTO 

 

 Todos os revestimentos obtidos nas temperaturas e tempos determinados tiveram as 

suas espessuras médias mensuradas e estão mostradas na Tabela 14 e as respectivas 

micrografias das seções transversais dos substratos revestidos são mostradas no Apêndice A. 

Observa-se que todos os revestimentos formados não apresentaram problemas de aderência ou 

trincas durante os seus crescimentos.  

 

Tabela 14. Espessuras médias (μm) dos revestimentos obtidos pelos processos HAPC nas temperaturas de 700 a 
1000°C. 

Tempo (h) 
Espessura Média (μm) 

700°C 800°C 900°C 1000°C 

1 26,64 45,75 74,57 122,65 
4 53,87 82,75 115,90 174,50 
9 87,65 150,18 200,36 291,48 

16 98,09 167,40 274,75 447,15 
Fonte: Autor 
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 Nos processos HAPC de 700°C e 800°C, foram encontrados as fases NiAl3 dispersas 

até certa profundidade da matriz Ni2Al3, como foi anteriormente analisado nesses processos 

que ocorreram por 9 horas. Nos processos HAPC de 900°C e 1000°C, como esperado, não 

foram encontrados em nenhum momento a fase NiAl3 e para o processo HAPC 900°C por 4h 

foi verificado uma fragilidade do revestimento devido a grande quantidade de trincas 

presentes na superfície. Como todos os substratos revestidos passaram pelas mesmas etapas 

manuais de preparação metalográfica, pode-se dizer que este revestimento se apresentou mais 

frágil que os demais, entretanto, a veracidade seria confirmada apenas com um ensaio 

mecânico para determinar a fragilidade do mesmo. 

 No que tange ao crescimento dos revestimentos, foi levantado um modelo de cinética 

de crescimento das camadas de revestimentos na superliga à base de Ni visando determinar as 

condições ideais de tempo e temperatura para uma fabricação otimizada desses revestimentos 

utilizando o método HAPC. 

 Apesar dos revestimentos crescerem de forma direta e linear com o aumento da 

temperatura do processo, como visto na Figura 58, as espessuras dos revestimentos podem 

evoluir seguindo diferentes leis cinéticas. Portanto, os resultados foram inicialmente 

analisados sem qualquer tipo de premissa na lei que governa o processo de deposição, 

considerando a equação geral da variação da espessura em função do tempo proposta por 

Kofstadt (1988), descrita pela equação Eq.13.  

 

∆E� = F . G     (Eq.13) 

 

Onde Δx é a espessura do revestimento, K é a constante de crescimento, t é o tempo 

correspondente e n é a ordem cinética. A partir desta equação, a cinética de reação pode ser 

determinada aplicando logarítmico na base dez em ambos os lados, sendo descrita pela Eq.14, 

provendo uma correlação linear entre o tempo de processo e a espessura do revestimento, 

onde C uma constante arbitrária. 

 

log�∆E� =  �−1 log�G� + K    (Eq.14) 

 

 Sendo assim, o coeficiente angular fornecido pela linearização da equação Eq.14 dá 

acesso a ordem de reação “n”, linear (n = 1), parabólica (n = 2) ou cúbica (n = 3), podendo 

determinar uma lei cinética que governa o processo de crescimento para os revestimentos 
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NiAl3/Ni2Al3 e Ni2Al3. A Figura 60 mostra os perfis log(Δx)/log(t) para todas as temperaturas 

do processo HAPC estudadas neste trabalho.  

 

Figura 60. Perfil logarítmico da variação da espessura de revestimento em função do tempo para os processos 

HAPC ocorridos de 700 a 1000°C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: autor 

 

 Logo, os valores de “n” encontrados pelo ajuste logarítmico, mostrados na Tabela 15, 

são muito próximos da ordem parabólica (n = 2) de crescimento dos revestimentos. Além 

disso, são mostrados também os coeficientes de regressão linear indicando que os dados 

experimentais foram bem ajustados à equação logarítmica.  

 

Tabela 15. Ordem cinética de crescimento dos revestimentos determinados por ajuste logarítmico. 
 

Temperatura (°C) Ordem cinética (n) Corr (R2) 

700 2,04 0,98055 

800 2,03 0,96770 

900 2,11 0,95504 

1000 2,18 0,90658 

  Fonte: autor 

 

 Assumindo que o mecanismo para a formação das camadas no processo HAPC 

ocorre pela difusão no estado sólido e que, de acordo com a ordem cinética obtida, o 

crescimento da espessura dos revestimentos ocorre pela lei parabólica. Logo, a equação que 
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rege esse crescimento pode ser descrita pelas equações Eq.15 ou Eq.16, onde Kp é a constante 

parabólica de crescimento expressa, preferencialmente, em cm2.s-1. 

 

 

∆E5 = F� .  G      (Eq.15) 

∆E = F�	.7 .  G	.7     (Eq.16) 

 

 

 Dessa forma, pode ser levantado um perfil de crescimento dos revestimentos em 

função da raiz quadrada do tempo, revelando as constantes parabólicas dos crescimentos para 

cada temperatura do processo HAPC, considerando que no tempo inicial (t = 0) a espessura 

do revestimento possui um valor nulo (∆x = 0). A Figura 61 mostra os perfis de espessura 

associados à aluminização da superliga de níquel Mar-M246 e, consequentemente, a Tabela 

16 mostra as constantes parabólicas de crescimento dos revestimentos, obtidas pela regressão 

linear das espessuras formadas a 1, 4, 9 e 16 horas nas quatro diferentes temperaturas. 

  

 

Figura 61. Perfil linearizado da cinética de crescimento parabólico dos revestimentos de aluminetos em função 

da raiz do tempo para os processos HAPC ocorridos de 700 a 1000°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autor 
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 Tabela 16. Constantes parabólicas de crescimento dos revestimentos formados nos processos HAPC. 

Temperatura (°C) Inclinação (μm.h-0,5) Kp (cm2.s-1) Corr (R2) 

700 25,6535 ± 1,94 1,83 x 10-9 0,97760 

800 43,9050 ± 3,75 5,35 x 10-9 0,97146 

900 67,4930 ± 3,76 1,26 x 10-8 0,98769 

1000 106,2650 ± 9,71 3,14 x 10-8 0,96745 

Fonte: autor 

 

 Por outro lado, o efeito da temperatura do processo de cementação via HAPC sobre a 

taxa de crescimento do revestimento (k) pode ser descrito através da relação de Arrhenius 

(Eq.17), onde k0 é um fator de freqüência ou constante pré-exponencial, Q é a energia de 

ativação, R é a constante dos gases e T é a temperatura absoluta de aluminização. Como o 

crescimento do revestimento já foi determinado como parabólico, portanto, a taxa de 

crescimento k passa a ser Kp. 

 

L =  L	 . MNO PQ.RS     (Eq.17) 

  

 Assim, a energia de ativação do processo de aluminização via HAPC sobre o 

substrato Mar-M246 pode ser determinada pela linearização por logarítmico natural aplicado 

em ambos os lados da equação Eq.17. A Figura 62 mostra a relação da temperatura com ln 

(Kp), a partir da equação Eq.18. 

 

ln�F�� =  − OT
US OV

�S + ln�L	�    (Eq.18) 

 

 Logo, a energia de ativação desta aluminização via HAPC é de 96,55 kJ.mol-1, com 

um fator pré-exponencial de 2,71 x 10-4 cm2.s-1. Portanto, a equação de Arrhenius obtida a 

partir da linearização das constantes parabólicas de crescimento nesta faixa de temperatura é 

expressa pela equação Eq.19.  

 

F� =  2,71. 10NY . ME# ONZ[,77 \].^��_`
U.� S abc5. dNVe   (Eq.19) 
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Figura 62. Variação de ln (Kp) pela temperatura (1/T) para os processos HAPC ocorridos de 700 a 1000°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autor 

  

 A Tabela 17 mostra comparativamente a energia de ativação obtida em outros 

trabalhos na aluminização de ligas de níquel pelo processo de cementação em caixa (pack 

cementation). A diferença entre os valores pode estar atrelada a vários fatores relacionados 

com os parâmetros dos processos, que influenciarão no crescimento do revestimento, por 

exemplo: 

• Nos trabalhos da literatura listados na Tabela 17 foram utilizados como reatores, 

cadinhos de alumina selados com um cemento especial para altas temperaturas e 

colocados em fornos com atmosfera controlada de fluxo de argônio. Neste tipo de 

configuração, a quantidade de ativador terá uma influência significativa sobre a 

geração dos haletos metálicos, ao contrário do que foi verificado neste trabalho onde 

foi utilizado um reator de quartzo selado a vácuo, sendo impossível adicionar grandes 

quantidades de ativador devido ao volume do reator; 

• O tipo e a composição da liga utilizada influenciarão no crescimento do revestimento, 

bem como a sua composição; 

• O tipo de atividade empregada na aluminização, baixa ou alta; e, 

• O método de cálculo, pois há trabalhos que determinam a energia de ativação pela 

variação da espessura em um tempo fixo do processo, tendo como variável a 

temperatura, ao contrário deste trabalho onde a energia de ativação é obtida pela 

variação da taxa de crescimento (Kp) em temperaturas distintas. 
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Tabela 17. Energia de ativação e outras informações de alguns processos de aluminização de ligas de níquel via 
cementação em caixa. 

Referência Liga de 
Níquel 

Composição 
da MPR 
(wt.%) 

Fases do 
revestimento 

Temperatura 
e tempo do 

processo 

Kp 
(cm2.s-1) 

Energia 
de 

Ativação 
(kJ.mol-1) 

Tong, 2010 K3 
10Al-

80Al2O3-
10NH4Cl 

Ni2Al3/NiAl3 
500 – 800°C 

8h 
n.i. 23,06 

Qiao, 2012 DZ-125 
7,6Al-20Co-
68,4Al2O3-

4NH4Cl 

31Al-14Co-
55Ni (wt.%) 

850 – 1150°C 
10h 

n.i. 122,3 

Rashidi, 
2012 

Ni 
nanocristal 

98Al-
2NH4Cl 

Ni2Al3 e NiAl3 
500 – 600°C 

1 – 16h 
2,8 x 10-11 
– 5,6 x 10-8 

178,0 

Este 
trabalho 

Mar-M246 
25Al-

75Al2O3-
15mgNH4Cl 

Ni2Al3/NiAl3 
ou Ni2Al3 

700 – 1000°C 
1 – 16h 

1,8 x 10-9 – 
3,1 x 10-8 

96,55 

n.i.: não informado 
Fonte: autor 

 

 Por fim, nota-se que para os processos HAPC 700°C e 800°C, após 16 horas, há uma 

tendência na estabilização do crescimento do revestimento podendo indicar uma possível 

limitação na cinética por difusão inerente aos processos de deposição por difusão no estado 

sólido. Este fenômeno pode ocorrer nas outras duas temperaturas mais altas do processo 

(900°C e 1000°C), porém com tempos maiores de patamar isotérmico. 

 

4.5. TESTES DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO 

 

 Os ensaios de oxidação foram realizados para todos os substratos revestidos pelo 

processo HAPC a 9 horas, visando avaliar a resistência à oxidação dos revestimentos 

formados nos processos de aluminização via HAPC nas superligas de níquel Mar-M246.  

 

4.5.1. CINÉTICA DE OXIDAÇÃO 

 

  Todas as amostras (sem revestimento e revestidas) tiveram as suas dimensões 

mensuradas com o intuito de analisar a variação de massa por área oxidada durante o processo 

de oxidação. A Figura 63 mostra o comportamento do ganho de massa pela área superficial 

oxidada por tempo (em horas) submetido a uma isoterma de 1000°C, em atmosfera ambiente. 
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Figura 63. Ganho de massa pela área superficial oxidada em ensaio realizado a 1000°C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Fonte: Autor 
 

 Pode-se observar que o material Mar-M246 sem revestimento não apresentou uma 

boa resistência à oxidação, apresentando um ganho de massa de 2,07 mg.cm-2 em 72 horas de 

ensaio, caracterizando a formação da camada de óxido; entretanto, após este período houve 

um acentuado declínio de massa indicando uma rápida destruição da camada de óxido. Em 

contraste, as amostras revestidas exibiram uma ótima resistência à oxidação, mostrando a 

eficiência do revestimento formado pela matriz Ni2Al3. 

 As amostras revestidas a 700 e 800°C tiveram um ganho de massa de 0,94 e 0,92 

mg.cm-2, respectivamente, e as revestidas a 900 e 1000°C obtiveram um ganho de massa de 

apenas 0,62 e 0,60 mg.cm-2, respectivamente. Todas elas ganharam massa por um período de 

168 horas, com um intenso ganho nas primeiras 24 ou 48 horas, caracterizando a formação da 

camada protetora de óxido; após este período, o perfil de oxidação passa a ter um 

comportamento estacionário em razão da proteção da camada de óxido, atuando como uma 

barreira nos fenômenos de difusão que ocorrem nos processos de oxidação.  

 No trabalho de Wang & Lin (2002), para todas as altas temperaturas estudadas, a 

superliga Mar-M247 perdeu massa desde o início do processo de oxidação, porém houve a 

formação de uma fina camada de oxidação somente quando oxidada a 727°C por 120 horas, 

mas não sendo suficiente para a proteção do material. Para temperaturas acima desta, as 

camadas de óxido se descolaram severamente. 
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 No trabalho de Przeliorz et al.(2014), as superligas de níquel Mar-M247, René-80 e 

Mar-M200 foram submetidas a uma oxidação em temperatura de 1100°C por 115 horas, com 

resfriamento fora do forno a cada 24 horas. As superligas Mar-M200 e René-80 ganharam 

massa de 1,714 e 2,596 mg.cm-2, respectivamente, nas primeiras 24 horas e posteriormente 

perderam massa até o final do processo de oxidação; já a superliga Mar-M247 exibiu uma 

perda de massa desde o início do processo. 

 O mesmo aconteceu para a superliga René-80 no trabalho de Naderi et al. (2018), 

onde esta ganhou massa de 2,10 mg.cm-2 até 85 horas de oxidação a 950°C, em um processo 

regido por 5 horas no patamar de temperatura e posterior resfriamento para mensuração de 

massa, porém perdeu massa até a finalização do processo ocorrido após 250 horas. Entretanto, 

com a formação de um revestimento de matriz NiAl com pequenas quantidades de Ni2Al3 via 

HAPC, a superliga revestida obteve um ganho de massa de apenas 0,35 mg.cm-2 em 120 horas 

de oxidação com uma estabilização por mais 50 horas. 

 Já no trabalho de Bai et al. (2004), a superliga IN-738LC foi submetida a um regime 

oxidativo a 1000°C por um período de 288 horas com mensurações de massa a cada 24 horas. 

Esta obteve um ganho de massa de 2,5 mg.cm-2 em 120 horas de oxidação, porém 

apresentando, após este período, contínua perda de massa até o fim do processo. Em 

contrapartida, esta superliga revestida com alumínio via HAPC contendo um revestimento de 

fases NiAl e Ni2Al3 obteve um ganho de massa de 0,63 mg.cm-2, com uma estabilização após 

216 horas de processo oxidativo.  

 O trabalho de Qiao & Zhou (2012) oxidou, por 100 horas a 1050°C com retiradas do 

forno para mensurações de massa, uma superliga de níquel comercial DZ125 revestida por 

uma camada de fase Al0,9Ni1,1 formada via HAPC. Esta obteve um ganho de massa de 0,62 

mg.cm-2 até o final do processo de oxidação. 

 Nota-se que os ganhos de massa tanto para a superliga Mar-M246 estudada neste 

trabalho como para as demais analisadas pelos outros autores foram próximos, já que todas 

estas possuem composições químicas semelhantes, contendo quantidades significativas de 

elementos de liga, principalmente de W, Co e Mo. 

 Sabendo que os óxidos de elementos refratários, como o MoO3 e o WO3, possuem 

um mecanismo de oxidação predominante na difusão em fase gasosa em temperaturas acima 

de 727°C, apresentando altas pressões de vapor, 6,82 x 10-1 e 2,66 x 10-7 atm, 

respectivamente, para uma temperatura de oxidação a 1000°C (SMALLMAN & BISHOP, 

1999). A rápida perda de massa dessas superligas de níquel sem revestimento, como ocorreu 

com a Mar-M246, está relacionada com a evaporação de óxidos de elementos de liga, como 
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WO3 e MoO3, devido a perda ou a ausência de uma camada protetora permanente como o 

Al2O3.  

 Além disso, observa-se que a formação de uma camada de revestimento a partir do 

alumínio diminuiu significativamente o ganho de massa dessas superligas, atribuindo boas 

resistências à oxidação, apresentando uma estabilização do óxido formado após um período 

de tempo, como ocorreu com a superliga revestida estudada neste trabalho. Sendo que as 

superligas com revestimentos contendo a fase NiAl3 dispersa na matriz Ni2Al3 tiveram ganhos 

de massa superiores àquelas apresentando somente a fase Ni2Al3.  

 Para a grande maioria dos metais que são oxidados a altas temperaturas, a taxa de 

oxidação segue a lei parabólica com um crescimento acentuado nas primeiras horas e 

posterior decréscimo ao longo do processo oxidativo. Observa-se nas mensurações realizadas 

e mostradas na Figura 63, um comportamento oxidativo parabólico indicando uma camada 

com ação protetora e sem problemas de aderência, trincas ou poros, já que a variação de 

massa passou a ficar praticamente constante. 

 Sendo assim, pelas equações de Tammann (1920) e de Pilling & Bedworth (1923), já 

relatadas neste trabalho e com as medidas realizadas nas oxidações das superligas Mar-M246 

revestidas, foi possível obter as constantes parabólicas de oxidação (Kp), diretamente da 

regressão linear do gráfico do quadrado de ganho de massa (mg2/cm4) pelo tempo de oxidação 

(Tabela 18). Para evitar a influência do estágio inicial de oxidação, foram considerados para a 

linearização os dados pertencentes ao estágio de estabilização do óxido, isto é, a partir de 48 h 

para as temperaturas de 700 e 800°C e a partir de 24 h para as demais. 

 
Tabela 18. Constantes parabólicas de oxidação para os revestimentos formados nos processos HAPC. 

Temperatura do 
processo HAPC 

700°C 800°C 900°C 1000°C 

Kp (mg2.cm-4.s-1) 5,78 x 10-7 4,56 x 10-7 2,49 x 10-7 2,84 x 10-7 
Fonte: Autor 
  

 Pela literatura, de acordo com diagrama encontrado na Figura 22, a constante 

parabólica de oxidação para o óxido Al2O3 a 1000°C é de aproximadamente 5,0 x 10-8 

mg2.cm-4.s-1. Assim, os lentos crescimentos destas camadas oxidativas nos revestimentos 

formados na superliga Mar-M246, obtidas neste trabalho, tiveram valores de Kp próximos ao 

do óxido de alumínio, proporcionando ótimas resistências à oxidação em altas temperaturas.  

 Como forma comparativa, o trabalho de Latief et al. (2014) apresentou a oxidação da 

superliga de níquel CM186LC com composição semelhante à Mar-M246, com exceção da 
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adição de Re e Hf, revestida por aluminização em processo HAPC a 1000°C por 5h. Esta 

apresentou uma variação de massa em torno de 0,7 mg.cm-2 em 500 horas de processo 

oxidativo a 1100°C, com uma constante parabólica Kp de 1,1 x 10-7 mg2.cm-4.s-1.  

 Pode-se, portanto, dizer que os resultados obtidos para os revestimentos formados na 

superliga Mar-M246 foram válidos. Além disso, os valores das constantes parabólicas são 

menores do que o encontrado para Ni puro (7,76 x 10-6 mg2.cm-4.s-1) (XIA et al., 2018), 

indicando a eficiência do revestimento contra a oxidação do material. 

 Nota-se também que, para os processos HAPC a 700 e 800°C que formaram os 

revestimentos contendo NiAl3 dispersos na matriz Ni2Al3 as constantes parabólicas foram 

maiores do que para os revestimentos que não possuem a fase NiAl3 e, nestas últimas, 

observou-se que apesar do revestimento formado a 900°C obter uma variação de massa 

sutilmente maior do que aquele formado a 1000°C sua constante parabólica apresentou-se 

menor. Este comportamento pode estar relacionado à formação de um revestimento mais 

uniforme como visto nas caracterizações microestruturais das mesmas, levando a uma melhor 

conformidade com o crescimento da camada de óxido. 

 

4.5.2. CARACTERIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE OXIDAÇÃO 

 

4.5.2.1. Difração de Raios X  

 

 A Figura 64 mostra o difratograma de raios X para a superliga Mar-M246 sem 

revestimento e para as quatro amostras revestidas pelo processo de aluminização via HAPC, 

depois de serem expostas à oxidação por 250 horas a 1000°C.  

 Nota-se que para a superliga sem revestimento houve a formação do óxido Cr2O3 na 

superfície do material, juntamente com o óxido Al2O3, isto se deve a presença de Cr na 

composição química da superliga Mar-M246, além da alta mobilidade atômica deste elemento 

durante os processos envolvendo altas temperaturas, como foi visto nas análises dos 

revestimentos formados. A espécie Cr2O3, apesar de apresentar características protetoras, 

pode se transformar em CrO3 durante o processo de oxidação a altas temperaturas (PÉREZ et 

al., 2001), não impedindo a difusão dos átomos de oxigênio para dentro do substrato. Sendo 

assim, a superfície do substrato pode se oxidar ainda mais para a formação de mais óxidos de 

Al2O3 e/ou outros óxidos de elementos de liga voláteis, como o WO3 e o MoO3, que havendo 

a evaporação destes, determinará a perda de massa da superliga. 
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Figura 64. Difratogramas de raios x das superligas Mar-M246 sem revestimento e revestidas pelo processo 

HAPC, depois do teste de oxidação a 1000°C por 250 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 
  

 Já nas demais amostras da superliga, as que foram revestidas em quatro diferentes 

temperaturas, os revestimentos tiveram o crescimento de uma camada protetora de Al2O3, 

como sendo o principal produto formado na superfície do revestimento, adicionando 

características protetoras e aumentando significativamente a resistência à oxidação da 

superliga de níquel. Além disso, tanto a fase Ni2Al3 presente em todos os revestimentos como 

a NiAl3 que estava dispersa na matriz Ni2Al3 nos revestimentos formados a 700 e 800°C 

desapareceram devido ao alto consumo de alumínio durante o processo de oxidação, havendo 

a transformação na fase NiAl pela reação com o oxigênio. Como a análise DRX detectou a 

fase NiAl para todas as condições de revestimento, os difratogramas indicam a formação de 

uma fina da camada de óxido. 

 A Tabela 19 mostra os tipos de reações que podem ocorrer durante a transformação 

de fase por conta da presença de oxigênio em temperaturas de 1000°C, apresentando altas 

energias livres de Gibbs, indicando que são reações espontâneas. 
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        Tabela 19. Reações de oxidação das espécies Ni2Al3 e NiAl3. 

NiAl3 + 1,5 O2(g)  NiAl + Al2O3 ∆G° = - 1247,0 kJ/mol 

2 Ni2Al3 + 1,5 O2(g)  4 NiAl + Al2O3 ∆G° = - 1189,8 kJ/mol 

2 Ni2Al3 + NiAl3 + 3 O2(g)  5 NiAl + 2 Al2O3 ∆G° = - 2436,8 kJ/mol 
    Fonte: Autor 
 

 

4.5.2.2. Morfologia da Superfície 

 

 A Figura 65 mostra a micrografia das quatro diferentes superfícies dos revestimentos 

formados pelo processo HAPC após as 250 horas de exposição a 1000°C em atmosfera 

ambiente. Apesar das superfícies apresentarem morfologias distintas, todas tiveram a 

formação do óxido Al2O3, confirmado pela técnica de EDS com as respectivas composições 

químicas mostradas na Tabela 20.  

  

Figura 65. Micrografias, obtidas via MEV, das superfícies dos revestimentos HAPC (a) 700°C, (b) 800°C, (c) 
900°C e (d) 1000°C, que foram oxidados a 1000°C por 250 h.  

 

 
Fonte: Autor 
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Tabela 20. Composição atômica das superfícies dos revestimentos oxidados correspondentes à Figura 65. 

Amostra Ponto 
Composição atômica (at.%) 

O Al Ti Cr Co Ni Mo Ta W 

HAPC 
700 

1 57,16 40,89 0,03 0,14 0,23 1,40 0,00 0,07 0,08 

2 51,95 46,22 0,39 0,25 0,19 0,72 0,00 0,12 0,15 

HAPC 
800 

1 60,72 30,41 7,60 0,24 0,14 0,74 0,00 0,06 0,08 

2 54,94 43,69 0,67 0,16 0,07 0,43 0,00 0,01 0,02 

3 55,51 42,81 0,77 0,11 0,12 0,67 0,01 0,00 0,00 

HAPC 
900 

1 60,90 36,46 0,84 0,12 0,06 0,61 1,00 0,00 0,00 

2 56,23 42,58 0,63 0,11 0,05 0,37 0,00 0,02 0,02 

3 54,83 43,21 0,91 0,20 0,11 0,59 0,00 0,06 0,09 

HAPC 
1000 

1 30,36 32,48 7,60 9,21 2,29 14,10 1,28 0,32 2,37 

2 58,43 40,29 0,93 0,08 0,02 0,22 0,00 0,00 0,02 

3 57,48 40,62 1,07 0,11 0,12 0,41 0,00 0,08 0,12 

 

 Além disso, todas as superfícies apresentaram heterogeneidade, devido às variações 

nas concentrações de elementos de liga, mesmo a porcentagem atômica referente a estes 

elementos ficarem abaixo de 1%. Porém, esta concentração baixa denota a ausência de 

qualquer óxido de elemento de liga que poderia ter se formado na superfície dos 

revestimentos oxidados juntamente com o óxido de alumínio. 

 

4.5.2.3. Microestrutura dos Revestimentos Oxidados 

 

 Todas as superligas revestidas, em todas as temperaturas, tiveram a formação de uma 

fina camada de óxido por toda a superfície do revestimento, sem apresentar descolamentos, 

como podem ser vistos na Figura 66. A Tabela 21 mostra as medidas de espessura da camada 

de óxido juntamente com as medidas de espessura de cada região formada no revestimento 

após o processo de oxidação. 

 Primeiramente, a espessura da camada de oxidação apresentou-se maior quanto 

menor a temperatura de formação do revestimento, devido ao fato da superliga revestida a 

700°C apresentar uma maior quantidade da fase NiAl3 dispersa na matriz Ni2Al3, levando a 

reações de oxidação mais espontâneas, consequentemente, com mais formações de Al2O3. 

Com a intensa diminuição desta fase dispersa na matriz no processo HAPC 800°C, observa-se 

também uma redução, em torno de 1 μm, na espessura da camada de óxido, visto que, entre os 

dois processos de temperaturas mais altas, a espessura se manteve em torno de 6 μm. 
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Figura 66. Micrografias das seções transversais das superligas revestidas pós-processo de oxidação ocorrido a 
1000°C por 250 h, para os revestimentos formados via HAPC (a) 700°C, (b) 800°C, (c) 900°C e (d) 1000°C. 

 

 
Fonte: Autor 
 

Tabela 21. Espessuras das regiões indicadas nas micrografias das seções transversais da Figura 66. 

Região Descrição 
Espessura da região (μm) 

700°C 800°C 900°C 1000°C 

1 Camada de óxido (OXI) 8,33 7,44 6,10 5,88 

2 Revestimento - zona externa (RZE) 94,50 120,41 184,90 235,77 

3 Revestimento - zona interna (RZI) 20,40 30,20 42,07 68,86 

4 Zona de interdifusão (ID) 62,75 66.94 75,78 73,92 
  Fonte: Autor 
  

 Observa-se também que para todas as amostras oxidadas, os revestimentos ficaram 

divididos em uma região externa (RZE) contendo alta concentração de precipitações de fases 

ricas em elementos de liga, uma região intermediária (RZI) praticamente sem estas 

precipitações e uma região de interdifusão (ID) que não havia nos revestimentos formados no 

processo HAPC, além de formações das fases TCP no substrato. Estas fases surgem devido à 

grande quantidade de elementos de liga (W, Cr, Mo, Ta, Ti) presentes no substrato e no 

revestimento, que pelas altas temperaturas, longos períodos e tensões impostas no processo de 
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oxidação acabam por ser interdifundir entre o revestimento e o substrato e, ainda, com a 

difusão do Ni para fora do substrato há um enriquecimento destes elementos de liga 

facilitando a formação destas fases TCP (KEARSEY et al., 2004). 

  Levando em consideração a presença das camadas de óxido e as regiões de 

interdifusão, todos os revestimentos que foram formados via HAPC por 9 horas, tiveram as 

suas espessuras aumentadas. Entretanto, mensurando somente as camadas RZE e RZI, os 

revestimentos permaneceram com as suas espessuras praticamente inalteradas após o processo 

de oxidação, já que não há mais as difusões no estado sólido que ocorrem no processo de 

cementação em caixa para formação e crescimento do revestimento. Em contrapartida, a 

difusões do oxigênio para o interior do revestimento e a do níquel para fora do substrato 

levam à transformação das fases presentes no revestimento.  

 Outro detalhe é a ausência de trincas nas microestruturas dos revestimentos 

oxidados, indicando que a formação de camadas de aluminetos acomodou as tensões 

termomecânicas que são induzidas no sistema devido às bruscas alterações de temperaturas 

durante os ciclos de resfriamento fora do forno para mensurações dos ganhos de massa e 

posterior aquecimento. 

 A Figura 67 mostra os perfis de concentração e mapeamentos atômicos para as 

seções transversais dos revestimentos oxidados mostrados na Figura 66.  

 No que se refere à camada de interdifusão (ID), todos os revestimentos apresentaram 

consideráveis aumentos de concentrações de elementos de liga nesta camada, principalmente 

de cromo, como pode ser visto nos perfis de concentrações atômicos; exibindo também uma 

deficiência de níquel e alumínio. O aparecimento destes elementos de liga nesta camada é 

facilitado pelas condições ambientes de altas temperaturas e tensões, concentrando-os na 

interface revestimento/substrato (KEARSEY et al., 2004). Além disso, a difusão do níquel 

para fora do substrato resulta em um enriquecimento de elementos refratários (como W, Mo, 

Cr e Ta) promovendo também a formação das fases TCP (MINÁ et al., 2016, KEARSEY et 

al., 2004).  

 Pela técnica de EDS, observou-se que estas fases TCP realmente apresentaram 

aumentos de concentrações dos elementos de liga, como W, Ta e Mo. Outro detalhe é o efeito 

deletério que estas fases impõem ao material podendo reduzir as propriedades mecânicas da 

superliga de níquel (MINÁ et al., 2016). Porém, estudos referentes a esta possível 

interferência não foi o objetivo deste trabalho. 

 No que tange à camada de revestimento, ficou evidente a separação em duas zonas: 

uma externa (RZE), contendo precipitações de fases ricas em elementos de liga, como aquelas 
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encontradas nos revestimentos, anterior ao ensaio de oxidação; e outra, interna (RZI), não 

apresentando estas precipitações. Esta divergência é observada nos perfis de porcentagens 

atômicas, onde, na zona interna, há uma redução nas concentrações dos elementos W e Mo e 

não há mais picos de concentrações de Cr na zona interna, principalmente para os 

revestimentos HAPC 900°C e HAPC 1000°C como é notado nitidamente no mapeamento 

atômico de Cr-Kα onde há a diminuição de intensidade deste elemento, caracterizando a zona 

interna sem a presença de precipitações. Na zona externa, os precipitados na fase matriz 

correspondem a aumentos de concentrações de W, Mo e Cr, com aumentos mais discretos nos 

revestimentos oxidados HAPC 700°C e 800°C do que nos demais. 

 Observou-se também que a concentração de alumínio na camada de revestimento, 

após ensaio de oxidação, se tornou menor do que no revestimento original, devido à difusão 

do alumínio ocorrer do revestimento para dentro do substrato durante os testes de oxidação e 

do consumo deste para a formação do óxido Al2O3 (KUPPUSAMI & MURAKAMI, 2004; 

WU et al., 2003).  

 Somente para aqueles revestimentos originais, que continham NiAl3 dispersos nas 

respectivas matrizes Ni2Al3, é que foram observados uma concentração constante por volta de 

50 at.% Ni e 30 at.% Al pós oxidação; sendo que, para as demais amostras contendo somente 

a fase Ni2Al3 em seus revestimentos originais, foram observados um aumento contínuo da 

concentração de Ni (40 a 50 at.%) e uma diminuição na de Al (43 a 35 at.%) a partir da 

superfície do revestimento até o início da zona de interdifusão. 

 Além disso, para os revestimentos originais formados nas temperaturas mais altas, 

ambos exibiram um cruzamento nos perfis de concentração de Ni e Al, onde a concentração 

de níquel passa a ser maior do que a de alumínio, caracterizando uma região de formação de 

precipitações mais finas até o início da zona interna do revestimento (RZI). 

 Por fim, a camada de óxido Al2O3 formada é constatada pelo aumento da intensidade 

atômica nos mapeamentos de alumínio e oxigênio para todas as amostras oxidadas. 
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Figura 67. Perfis de concentrações e mapeamentos atômicos das seções transversais dos revestimentos oxidados a 1000°C por 250 h, formados via HAPC (A) 700°C, (B) 800°C, (C) 
900°C e (D) 1000°C. 
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Continuação da Figura 67... 
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4.5.2.4. Análise do Substrato Pós Ensaio de Oxidação 

 

  Como foi constatada a presença de fases TCP logo abaixo da zona de interdifusão, 

houve a necessidade de averiguação da microestrutura do substrato após as 250 horas de 

oxidação a 1000°C. A Figura 68 mostra as micrografias das seções transversais do substrato, 

de todas as amostras revestidas e oxidadas, detalhando as fases TCP (setas vermelhas) 

formadas no substrato, prioritariamente nas proximidades dos carbetos (setas verdes). 

 

Figura 68. Micrografias das seções transversais do substrato Mar-M246 revestidos a (a) 700°C, (b) 800°C, (c) 
900°C e (d) 1000°C após o processo de oxidação ocorrido a 1000°C por 250 h, com detalhe para as fases TCP 
(setas vermelhas) e os carbeto (setas verdes). 

   

   
Fonte: Autor 
  

 Observou-se que as fases TCP também se formaram na microestrutura da superliga 

Mar-M246 e que estas se localizaram somente próximas aos carbetos (regiões de 

concentrações de elementos refratários), isto é, somente nas regiões interdendríticas do 

substrato, visto que estas geralmente se formam como resultado da segregação de elementos 

de liga (MINÁ et al., 2016; Wu et al., 2003). 

a b 

c d 
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 Como já mencionado anteriormente, estas fases TCP podem causar um efeito 

deletério nas propriedades mecânicas da superliga de níquel, pois podem degradar a estrutura 

γ/γ' cuboidal, levando à fragilização intergranular. No trabalho de Wu, Murakami & Suzuki 

(2003), a superliga TMS-75 foi revestida, por meio da técnica de feixe de elétrons em método 

físico de deposição com Ir-Ta-Al e foi observado que este revestimento inibiu a precipitação 

de fases prejudiciais como a TCP, e a estrutura γ/γ' do substrato pode ser claramente 

distinguida; entretanto, quando esta foi revestida somente com Al, a fase TCP foi distribuída 

homogeneamente. 

 Sendo assim, analisando minuciosamente a microestrutura da superliga de níquel 

Mar-M246 após o processo de oxidação a 1000°C por 250 h, notou-se que a estrutura γ/γ' foi 

afetada, perdendo a característica cuboidal, como pode ser visto nas micrografias da Figura 

69, relacionadas às amostras revestidas nos processos HAPC de 700°C a 1000°C. 

  

Figura 69. Microestrutura do substrato Mar-M246 revestido a (a) 700°C, (b) 800°C, (c) 900°C e (d) 1000°C 
após o processo de oxidação ocorrido a 1000°C por 250 h. 

   

  
Fonte: Autor 
 

 O tempo de operação ou serviço aplicado a um material é um dos principais fatores 

que podem causar modificações em suas microestruturas, principalmente correlacionadas com 

a b 

c d 
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a mudança na morfologia das partículas e fases (GROSDIDIER et al., 1998). A fase γ' da 

superliga Mar-M246 inicialmente cuboidal (Figura 25(b)), permaneceu assim após as 9 horas 

de processo de aluminização (Figura 26), porém perdeu a sua completa coerência, vindo a 

coalescer por completo após as 250 horas a 1000°C. Este fato prejudicaria as propriedades 

mecânicas do material, já que o alinhamento da fase γ' alarga os corredores da matriz, 

facilitando a movimentação das discordâncias (DURAND-CHARRE, 1997). 

 Todavia, testes mecânicos para avaliar as possíveis alterações nas propriedades 

mecânicas da superliga Mar-M246 após o processo de oxidação não foram realizados por não 

ser o objetivo deste trabalho. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 Os revestimentos de aluminetos produzidos pelo método HAPC de alta atividade em 

diferentes temperaturas, com a superliga de níquel Mar-M246 imersa totalmente na MPR, 

apresentaram camadas uniformes, sem trincas ou poros. Para as duas temperaturas mais 

baixas, houve a formação da fase NiAl3 dispersa na matriz Ni2Al3, enquanto para as outras 

duas temperaturas de processo HAPC, houve somente a formação da matriz Ni2Al3. 

Entretanto, todas tiveram a presença de precipitados de fases ricas em elementos de liga ao 

longo de todo o revestimento, sendo mais visíveis a partir do processo HAPC 800°C. Além 

disso, os carbetos pré-existentes no substrato ficaram presentes nos revestimentos, concluindo 

que o processo ocorreu com uma frente de reação para dentro do substrato. Foi possível 

identificar pelos métodos EDS e DRX as fases Ni2Al3 e NiAl3 como as fases presentes nos 

revestimentos. Pelos levantamentos dos perfis de concentração e mapeamentos atômicos, foi 

possível verificar, principalmente, o comportamento da difusão dos elementos Al, Cr e Ni. 

 No estudo termodinâmico chegou-se a conclusão de que os cloretos decompõem-se 

mais facilmente em comparação, por exemplo, aos fluoretos. E que dentre estes, o NH4Cl foi 

escolhido como o ativador usado neste trabalho devido a maior instabilidade térmica, devido à 

geração de espécies gasosas em maior número, porém, com menores pressões parciais, aptas 

às reações com o alumínio. O uso do programa HSC Chemistry 6.0 foi o responsável pela 

simulação dos mecanismos de deposição de alumínio e as prováveis reações que ocorrem na 

formação da fase Ni2Al3 a uma temperatura de 1000°C, sendo que esta fase formada na 

simulação foi confirmada experimentalmente. 

 Avaliou-se também a cinética de crescimento dos revestimentos, chegando-se a 

conclusão de que o processo HAPC, para todas as temperaturas, ocorreu pela ordem 

parabólica (n = 2) de crescimento das camadas. Para as duas temperaturas mais baixas (700 e 

800°C) do processo, os revestimentos apresentaram um limite de difusão, já que, findado às 

16 horas de processo, estes exibiram praticamente um estabilização na espessura. Todavia, 

para as outras duas temperaturas (900 e 1000°C), este cenário não foi encontrado. 

 Por fim, os revestimentos de aluminetos mostraram a sua eficácia na resistência à 

oxidação, revelando a formação, em regime parabólico, do óxido Al2O3 em uma fina camada 

densa e aderente, protegendo os revestimentos e o substrato de se degradarem durante o 

processo oxidativo, visto que a superliga sem revestimento perdeu massa drasticamente 

durante este teste. Todos os revestimentos originais tiveram a sua composição química 

alterada devido a difusão dos elementos Ni, Al e O, transformando-se na fase NiAl, exibindo 
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a formação de uma zona de interdifusão na interface revestimento/substrato, contendo uma 

grande quantidade de elementos de liga. Entretanto, verificou que depois do processo de 

oxidação, a superliga de níquel perdeu a coerência cuboidal γ/γ', coalescendo devido ao longo 

período exposto a altas temperaturas, apresentando também a formação de fases TCP nas 

regiões interdendríticas.  
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6. TRABALHOS FUTUROS 

 

 Esta seção do trabalho sugere alguns trabalhos futuros a fim de enriquecer ainda mais 

os resultados obtidos:  

 

• Promover a aluminização da superliga através de um processo HAPC de baixa atividade, 

ou pela utilização de compostos de Al ou pela utilização de outros elementos juntamente 

com o Al para diminuir a atividade deste.  

• Promover a codeposição de elementos distintos na superliga de níquel na formação de 

outro tipo de revestimento.  

• Realizar testes mecânicos para avaliar o grau de impacto que os testes de oxidação causam 

na microestrutura do substrato, além de avaliar a resistência dos revestimentos formados. 
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9. TRABALHOS PUBLICADOS  

 

9.1. Revestimento de Al na superliga de níquel Mar-M246 

 

 Foi publicado em Fevereiro de 2021, o artigo intitulado “Aluminide Coating on Mar-

M246 Nickel Superalloy by Hallide Activated Pack Cementation (HAPC)” na revista Surface 

and Coatings Technology, volume 411. Os revisores opinaram como sendo um estudo 

interessante, muito bem conduzido e que existem muitos resultados valiosos combinados com 

uma discussão apropriada e apoiada por referências relevantes. 

 Este artigo foi elaborado pelos seguintes autores: M.Sc. Raphael Felca Glória, Dr. 

Nabil Chaia, M.Sc. Anderson Wesley da Cruz, Dr. Luciano B. Alckmin, Dr. Carlos A. Nunes 

e Dr. Geovani Rodrigues; e abordou os revestimentos de aluminetos formados pelo processo 

HAPC nas temperaturas de 700, 800, 900 e 1000°C, juntamente com o desenvolvimento do 

estudo termodinâmico e os testes de oxidação dos revestimentos a 1000°C por 250 horas. 
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9.2. Revestimento de Fe-Cr-Si em substrato de Nb-Si 

 

  Foi publicado na revista Materials Research, no ano de 2020, volume 23 e número 

5, o artigo intitulado “Fe-Cr-Si Codeposition on Nb-Si based Alloys via Halide Activated 

Pack Cementation to Improve Oxidation Resistance”, elaborado pelos seguintes autores: 

M.Sc. Anderson Wesley da Cruz, M.Sc. Raphael Felca Glória, Rafaela de Oliveira Nogueira, 

Dr. Nabil Chaia, Dr. Gilbert Silva e Dr. Geovani Rodrigues.  

  Este artigo aborda a formação de um revestimento de Fe-Cr-Si depositado pelo 

processo de codeposição pelo método HAPC sobre a superfície de um substrato de Nb-Si, de 

alto volume da fase Nb5Si3, com o objetivo de melhorar a resistência a oxidação. As seleções 

dos parâmetros de processo, bem como o ativador, foram feitas por cálculos termodinâmicos. 

  O revestimento formado apresentou-se em quatro camadas contendo os elementos 

Fe, Cr, Si e Nb. Após os testes de oxidação a 1200°C por 62h, a liga revestida apresentou um 

ganho de massa de quase três vezes menor do que o substrato não revestido. 

 

 


