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RESUMO 

 

Nesse trabalho, foi realizada a fabricação e a análise das propriedades térmicas da liga Cu-

13%Al-0,5%Hf (percentual em peso), passível de memória de forma. A liga foi fabricada pela 

técnica Plasma Skul Push-Pull (PSPP), cujo procedimento consiste na injeção do metal em um 

molde metálico após processo de fundição por uma tocha de plasma rotativa. Via Calorimetria 

Diferencial de Varredura (DSC) foi verificada a existência da transformação martensítica 

reversível no material e a instabilidade das suas propriedades funcionais mediante processo de 

ciclagem térmica. Os resultados obtidos constataram elevadas temperaturas de mudança de fase 

(MS>200°C) além de uma elevada degradação térmica do sistema, com picos de transformação 

de fase bem definidos somente em seis análises, das sete as quais foi submetida. Nesse sentido, 

ainda que a inserção do Háfnio (Hf) na matriz Cu-Al tenha validado o alcance de altas 

temperaturas de transformação, as propriedades funcionais ainda se apresentaram 

insatisfatórias para o direcionamento efetivo da LMF para aplicações envolvendo HTSMAs.  

 

Palavras-chave: Efeito memória de forma; Ligas de altas temperaturas; Cu-Al-Hf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In this work, the thermal properties of the alloy Cu-13%Al-0.5% Hf (percentage by weight), 

capable of forming memory, were carried out. The alloy was fabricated by the Plasma Skul 

Push-Pull (PSPP) technique, whose procedure consists of injecting the metal into a metal mold 

after a casting process by a rotating plasma torch. Via Differential Scanning Calorimetry (DSC), 

the existence of the reversible martensitic transformation in the material and the instability of 

its functional properties were verified by thermal cycling process. The results showed high 

phase change temperatures (MS>200°C) in addition to a high thermal degradation of the system, 

with well defined phase transformation peaks in only six analyzes, of the seven that were 

submitted. In this sense, even though the insertion of the Hafnium (Hf) in the Cu-Al matrix has 

validated the reach of high transformation temperatures, the functional properties were still 

unsatisfactory for the effective targeting of the LMF for applications involving HTSMAs. 

 

Keywords: Shape memory effect; High temperature alloys; Cu-Al-Hf. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1. CONTEXTO E PROBLEMA 

 

O estudo das ligas com efeito memória de forma (LMF) foi ampliado nas últimas 

décadas em função da sua possível aplicação em vários âmbitos distintos. Fundamentalmente, 

esses materiais se caracterizam pela capacidade de retornar, após uma deformação 

aparentemente plástica, à sua configuração original, promovendo a manifestação de dois 

fenômenos principais, o efeito memória de forma (EMF) e o de superelasticidade (SE), 

induzidos por aquecimento ou por carregamento mecânico, respectivamente (LAGOUDAS, 

2008).  

Em geral, as ligas metálicas compostas por Níquel-Titânio (Ni-Ti, Ni-Ti-Cu, etc.) ou 

por Cobre (Cu-Al, Cu-Zn, etc.) se apresentam passíveis a reestabelecer parcelas mais 

significativas de deformação e de constituir forças mais eminentes de restituição, frente à outras 

LMFs (SIMÕES, 2017). Entretanto, alguns aspectos que devem ser superados para aplicação 

efetiva de uma nova liga revelam-se além de requisitos próprios das suas propriedades, 

abrangendo também limitações de custo, de ambiente de operação e de comércio. 

 Nessa conjuntura, embora o sistema Ni-Ti apresente-se como o mais adequado para 

aplicações de engenharia (LAGOUDAS, 2008), faz-se necessária a busca por outras 

alternativas, visto que as LMFs do sistema dispõem de métodos complexos de processamento 

e um elevado custo associado. Respaldando-se nessa problemática, as ligas de Cu-Al mostram-

se como uma possível opção, com áreas de aplicação envolvendo, majoritariamente, indústrias 

do setor aeroespacial e automotivo motivadas pela potencial utilização desses materiais como 

sensores e atuadores (MA; KARAMAN; NOEBE, 2010).  

 Para a utilização dessas ligas é necessário, no entanto, que sejam vencidos alguns 

obstáculos que dificultam a sua consolidação no mercado e que se relacionam, sobretudo, à 

baixa ductibilidade e ao insucesso na obtenção de fenômenos de efeito memória de forma 

estáveis e de comportamento de superelasticidade à temperaturas elevadas (acima de 100°C) 

(MA; KARAMAN; NOEBE, 2010). Nesse cenário, a possibilidade de adição de um ou mais 

elementos em sua composição surge como fator que torna factível o alcance de melhorias 

termomecânicas significativas, ainda que não tenham sido atingidos, até o momento atual, 

avanços consideráveis que atendam as especificações que são desejáveis (SONG et al, 2006). 

  

 



12 

 

1.2. OBJETIVOS  

 

1.2.1. Objetivo Geral 

 

 O objetivo geral do presente trabalho é fabricar e realizar a caracterização térmica de 

uma LMF do sistema Cu-Al ao inserir em sua matriz 0,5% (percentual em peso) de Háfnio (Hf). 

 

1.2.2. Objetivos Específicos  

 

a. Fabricar uma LMF Cu-Al-Hf por fundição a plasma; 

b. Realizar a Caracterização térmica da LMF Cu-Al-Hf via DSC; 

 

1.3 JUSTIFICATIVA  

  

 O desenvolvimento de LMFs que, além de propriedades mecânicas satisfatórias, 

apresentem elevadas temperaturas de transformação martensítica é de grande significado para 

o âmbito tecnológico.  Isso é ratificado já que às altas temperaturas esses materiais podem 

promover melhorias no desempenho operacional de inúmeras máquinas e componentes 

mecânicos elaborados para atuar em temperaturas superiores a 100°C, que poderão provocar 

impactos potenciais no setor industrial (MA; KARAMAN; NOEBE, 2010).  

 Diante do elevado interesse científico suscitado em virtude das possíveis aplicações à 

altas temperaturas, surge a necessidade de se alcançar as exigências estabelecidas para as 

propriedades termomecânicas da matriz Cu-Al. Nesse sentido, o presente trabalho aborda a 

inserção do Háfnio (Hf) na composição dessas ligas, justificado pela relevância do 

direcionamento de pesquisas para investigar alternativas que possam vir a contribuir para 

obtenção de melhorias estruturais, assim como, para compreender aspectos de influência nas 

temperaturas de transformação desses materiais multifuncionais. Destaca-se ainda, a existência 

de pouca literatura que explora informações a respeito da inserção do Hf na matriz Cu-Al, dando 

a esse trabalho um caráter pioneiro em nível brasileiro. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1. TRANSFORMAÇÃO DE FASE 

 

As ligas com memória de forma (LMF) são materiais inteligentes que se distinguem 

das ligas metálicas comuns pela capacidade que apresentam de responder à estímulos 

termomecânicos ou eletromagnéticos, garantindo-lhes o regresso às suas geometrias originais, 

mesmo depois de sujeitas à uma deformação consideravelmente elevada (RAO; SRINIVASA; 

REDDY, 2015). Esse comportamento particular ocorre já que “dentro da faixa típica de 

temperatura de operação, as LMFs possuem duas fases, cada uma com uma estrutura cristalina 

diferente e, portanto, propriedades diferentes” (LAGOUDAS, 2008, p. 5).  

As duas fases são caracterizadas, sobretudo, pela estabilidade que apresentam sob 

condições distintas de temperatura. A fase austenita (em geral, com estrutura cúbica) é definida 

como estável a altas temperaturas e a martensita (que possui estrutura tetragonal, ortorrômbica 

ou monoclínica), a baixas temperaturas. Quando, na fase martensita, os cristais compartilham 

de um mesmo reticulado cristalino, são instigados a crescerem em orientações diferentes, 

qualificando a forma maclada dessa fase. Na ausência de macla, eles manifestam uma direção 

predominante, caracterizando uma nova configuração: a martensita não-maclada (JANI et al., 

2013; LAGOUDAS, 2008). 

O fenômeno de mudança de fase, denominado de transformação martensítica (TM), e 

o seu caráter reversível nas LMF são os fatores que asseguram o comportamento único desses 

materiais (LAGOUDAS, 2008). Essa transformação sucede-se por um processo adifusional 

devido ao deslocamento da interface de separação entre as duas fases. A medida que a interface 

se desloca, grandes agrupamentos de átomos do estado austenítico se realinham no reticulado 

da nova fase (mantendo a proximidade com os mesmos átomos) formando plaquetas de 

martensita (NOVIKOV, 1994). A rede cristalina faz uso dos mecanismos de cisalhamento e 

maclagem para acomodar-se, promovendo deformações (SANTOS, 2006; NOVIKOV, 1994). 

Cristalograficamente, a mudança na estrutura da liga advém dos cristais martensíticos que, ao 

crescerem, atuam distorcendo por cisalhamento as redes cristalinas da fase austenita 

(LAGOUDAS, 2008). 

Durante esse processo, existem quatro temperaturas que caracterizam essas mudanças 

de fase. No resfriamento, a temperatura MS (Martensita Inicial) define o início da transição da 

austenita para a martensita, ainda quando a liga se encontra como austenita completa. A 

temperatura MF (Martensita Final), por sua vez, indica que o processo de transformação de fase 
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foi concluído; nesse estágio, portanto, a percentagem de martensita atinge 100%. 

Semelhantemente, durante o aquecimento, existem duas temperaturas, a AS (Austenita Inicial) 

e a AF (Austenita Final), que estabelecem o início e o fim da transformação em austenita, 

respectivamente (OTSUKA; WAYMAN, 1998). 

 

2.2. COMPORTAMENTO TERMOMECÂNICO DAS LMFs 

 

O comportamento termomecânico das LMFs promove, fundamentalmente, dois 

fenômenos distintos: o efeito memória de forma e o de superelasticidade (LAGOUDAS, 2008).   

 

2.2.1 Efeito Memória de Forma (EMF)  

 

As mudanças estruturais do material derivadas do EMF são representadas de forma 

simplificada pela Figura 1. A transição da fase austenita (etapa 1) para a martensita marca o 

início da transformação direta da TM e é resultado de um processo de resfriamento da liga. 

Como consequência desse resfriamento, além da transformação de fase, surgem maclas de 

deformação (etapa 2), em função da restrição do escorregamento dos planos. Após aplicação de 

tensão, no entanto, haverá a migração dos contornos de macla gerando a martensita deformada 

(etapa 3) (CALLISTER JR; RETHWISCH 2013).  

 

Figura 1– Representação do Efeito Memória de Forma em LMF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Callister Jr e Rethwich (2013). 
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A partir da microestrutura não-maclada (etapa 3), a reversão para austenita (etapa 4) e 

a consequente recuperação da deformação pseudoplástica é possível após um aquecimento 

adequado da LMF (T>AF). Nesse caso, portanto, o retorno às propriedades originais (de 

martensita não-maclada para austenita) é oportunizado pelo aumento de temperatura, 

caracterizando o efeito memória de forma (LAGOUDAS, 2008).  Esse processo típico é 

denominado ainda de Efeito Memória de Forma Simples (EMFS).  

 A Figura 2 demonstra em uma curva Tensão-Deformação como se dá essas transformações de 

fase. Inicialmente, é submetido à liga (que se encontra a uma temperatura abaixo da MF) um 

carregamento mecânico que promoverá a sua deformação (caminho 1-2), semelhantemente ao 

que ocorre nos metais que não apresentam o EMF. A partir do ponto (2), instante que indica 

que a tensão crítica foi atingida, a prossecução do carregamento induzirá a reorientação das 

variantes martensitas originando a fase não-maclada (caminho 2-3). Após suspender a tensão, 

é evidenciada a recuperação parcial da estrutura primitiva (estado austenítico) com a retenção 

de uma deformação residual que varia de acordo com a tensão aplicada (em geral, apresenta-se 

entre 4 e 6%). Com o posterior aquecimento, contudo, a recuperação total das propriedades 

iniciais e o consequente retorno à sua forma original é alcançada (Caminho 5-6-7). De 7-1 é 

retratado como se dá o início da TM, com a transição de austenita (ponto 7) para martensita 

maclada (ponto 1), através de uma redução apropriada de temperatura. É importante ressaltar 

que embora a liga suporte grandes deformações (que variam comumente entre 6 e 8%), uma 

tensão substancialmente elevada pode ocasionar a deformação plástica do material, 

descaracterizando seu EMF (SIMÕES, 2017).  

 

Figura 2 – Representação esquemática do EMFS em curva tensão-deformação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Simões (2017). 
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O efeito memória de forma pode ser tipificado ainda devido a um outro comportamento 

que permite que a mudança estrutural se concretize mesmo na ausência de um carregamento 

mecânico externo sob o material. Nesse caso, a TM é estabelecida somente pelo resfriamento 

(caminho 1-2) e aquecimento (caminho 2-3) da liga (Figura 3).  

Esse fenômeno, denominado de Efeito memória de Forma Duplo (EMFD), não deriva 

de propriedades inerentes ao material. É resultado de processos termomecânicos complexos que 

exigem repetições com deformações cíclicas e transformações de fase apropriadas que impõem 

o crescimento preferencial de variantes da martensita. Comumente denominado de treinamento, 

é responsável por originar duas configurações distintas, uma típica da fase de baixa temperatura 

e a outra da fase de alta temperatura (MAZZER, 2016). 

 

Figura 3 – Representação esquemática do EMFD em curva tensão-deformação. 

Fonte: Simões (2017).  

 

2.2.2. Superelasticidade 

 

A superelasticidade ocorre sempre que as transformações de fase forem suscitadas 

somente por um carregamento mecânico. A LMF, inicialmente em seu estado austenítico, ao 

sofrer uma deformação característica (que pode chegar a 10% de tensão uniaxial) a uma 

temperatura T constante e superior à AF, irá transitar para a fase martensita não-maclada. No 

momento em que for removida a carga, a liga recuperará a sua estrutura inicial de austenita 

(SIMÕES, 2017). É importante ressaltar que a elevação da tensão aplicada em um material que 

apresenta o efeito de superelasticidade promove o aumento das temperaturas de mudança de 

fase características da TM (JANI et al., 2013). 
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O processo inicial do fenômeno, descrito pelo caminho (1-2-3) da curva tensão-

deformação (Figura 4), é semelhante ao que ocorre no EMFS: uma carga suficientemente 

grande irá provocar uma resposta elástica do material até que seja atingida uma tensão crítica 

(ponto 2) que promoverá o início da transformação de austenita para martensita não-maclada, 

oportunizada pela instabilidade termodinâmica da austenita ao grau de tensão aplicada. Essa 

mudança de fase (2-3), que acontece a tensão aproximadamente constante, ocasiona uma 

deformação macroscópica que varia de 6 a 8% em tensão uniaxial. Em (3), a martensita não-

maclada começa a ser deformada elasticamente até atingir o ponto 4 que delimita, também, a 

carga máxima que a liga pode suportar sem que haja perdas em sua capacidade de recuperação 

de forma. Após a remoção da carga (4-5) é iniciado o processo de retorno ao estado austenítico 

(5-6) que é finalizado em (7), com a liga dispondo das mesmas propriedades de (1), após a 

recuperação da deformação (SIMÕES, 2017). 

 

Figura 4 – Curva Tensão-Deformação típica do efeito de SE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Simões (2017). 

 

2.3 MÉTODOS DE CARACTERIZAÇÃO TÉRMICA DAS LMFs 

 

Na TM, as transformações de fase ocorrem em uma faixa de temperatura específica e 

variam de acordo com fatores intrínsecos ao material, como a composição química, o 

processamento e o tratamento térmico ao qual foi submetido, por exemplo (DUERIG et al., 

1990; SHAHINPOOR; SCHNEIDER, 2008). De forma geral, é imprescindível que todas essas 
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temperaturas (designadas de temperaturas de transformação) sejam devidamente identificadas 

tendo em vista que estabelecem o início e o fim das mudanças de fase. Isso, por sua vez, 

contribui diretamente para definir uma aplicação adequada para a LMF ou para investigar a sua 

viabilidade em um uso particular. 

A caracterização térmica dessas ligas é realizada experimentalmente através de 

métodos específicos como a calorimetria de varredura diferencial (Differential Scanning 

Calorimetry – DSC) que se fundamenta no princípio que declara a concomitância entre as 

mudanças de fase e o calor latente absorvido e liberado pelo material. A técnica consiste em 

submeter uma amostra da liga a uma taxa de calor, à medida que se mantêm constantes as 

temperaturas associadas aos processos de resfriamento e aquecimento, próprios da TM. Dessa 

forma, é possível determinar além das temperaturas de transformação, a energia de 

transformação envolvida (LECCE; CONCILIO, 2014). Na Figura 5 é representada uma curva 

típica obtida em DSC para uma LMF.  

 

Figura 5 – Curva DSC típica de LMF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

] 

 

 

 

Fonte: Simões (2017).  

 

Os picos indicam a ocorrência das transformações de fase. Através da interseção de 

retas tangentes a esses picos é possível mensurar, de forma aproximada, além das temperaturas 

de transformação (AS, AF, MS e MF) as temperaturas MP e AP, pelas quais torna-se factível 

quantificar, através da diferença entre ambas, a histerese térmica da TM. Esse é um ponto 
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importante a ser analisado, pois essa grandeza está associada a facilidade em que o EMF se 

concretiza. Quanto menor a histerese, menor a força motora imposta para que a transformação 

ocorra.  As áreas internas destes picos, por sua vez, representam o calor perdido (reação 

exotérmica de aquecimento) e adicionado (reação endotérmica de resfriamento) ao material, e 

a diferença entre ambas corresponde à variação de entalpia (ΔE) associada ao processo 

(SIMÕES, 2017).  

Outro método de caracterização térmica bastante aplicado baseia-se princípio de 

mensuração da resistividade elétrica (RET). O procedimento consiste em submeter a LMF a 

passagem de uma corrente contínua conhecida, que deve ser mantida constante, a fim de se 

estabelecer as variações de tensão elétrica que ocorrem no processo de mudança de fase 

(OTSUKA; WAYMAN, 1998). O gráfico da Figura 6 exibe o comportamento da liga frente às 

variáveis analisadas, sendo notória a relação linear entre as grandezas em grande parte do 

ensaio. A perda da linearidade marca o início da transformação de fase. sendo as temperaturas 

de transformação obtidas pelo método das tangentes, de forma semelhante ao que foi citado 

anteriormente (SIMÕES, 2017).  

 

Figura 6 – Curva RET típica de LMF. 

 

Fonte: Simões (2017).  

 

Esse método apresenta uma vantagem substancial em comparativo ao DSC, visto que 

é mais sensível, sendo capaz de detectar mudanças microestruturais na rede cristalina da liga, 
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além de tensões e deformações residuais, por exemplo, tornando a quantificação dessas 

temperaturas mais precisa (LIU et al., 1997).  

 

2.4. LIGAS COM MEMÓRIA DE FORMA DA MATRIZ Cu-Al  

 

Em virtude das suas propriedades funcionais satisfatórias, além de outras 

características que lhes são particulares, as ligas a base de cobre vêm conseguindo se firmar 

como uma boa alternativa para aplicações que envolvem o EMF e a SE. Os principais aspectos 

positivos estão relacionados ao seu custo, em geral, inferior às consolidadas ligas de Ni-Ti, bem 

como a facilidade no processo de fabricação e as elevadas temperaturas de transformação 

(KUMAR et al., 2015).  

Nesse sentido, vale ser ressaltada ainda a boa condutividade térmica e elétrica do 

sistema, tendo em vista que grande parte dos atuadores de LMF são controlados por intermédio 

de variações controladas da temperatura do meio (atuadores térmicos) ou através de uma 

corrente elétrica (atuadores elétricos) que promove o aquecimento do material pelo Efeito Joule 

(OTSUKA; WAYMAN, 1998). Em contrapartida, ligas de Cu-Al apresentam baixa 

biocompatibilidade, fator que impede direcioná-las a aplicações específicas (biomateriais), 

devido a incapacidade de desenvolver uma reação biológica adequada quando em contato com 

fluidos orgânicos ou tecidos vivos (SCHMALZ; ARENDHOLT-BINDSLEV, 2009; 

ANUSAVICE, 2005).  

No que diz respeito às propriedades mecânicas, o módulo de Young, parâmetro que 

estabelece quantitativamente a rigidez de um material, apresenta dependência da orientação 

cristalográfica dos cristais e da anisotropia da fase martensítica decorrente à sua reorientação. 

Mantém, dessa forma, correlação não apenas com a composição de fase (tendo em vista que a 

estrutura cristalina muda conforme a TM ocorre) e, por conseguinte, com a temperatura, como 

também com a orientação e com o tamanho desses cristais (HUANG, 1998). Nesse sentido, a 

fragilidade do sistema Cu-Al é justificada pelo grande tamanho de grão e pela elevada 

anisotropia elástica que atua promovendo uma concentração de tensão nos contornos, tornando 

o material suscetível a fraturas frágeis intergranulares (OTSUKA; WAYMAN, 1998).  

Em termos de deformação, por sua vez, as taxas máximas de alongamento recuperáveis 

das ligas policristalinas a base de Ni-Ti podem chegar a cerca de 8%, enquanto que nas de Cu-

Al, as percentagens variam entre 4 e 5%. Essas taxas são minimizadas pelas tensões opostas de 

recuperação, mais expressivas em ligas mais frágeis. Com relação as tensões recuperáveis, as 

máximas atingidas são de 400 MPa e 200 MPa, respectivamente, para as ligas a base de Ni-Ti 
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e Cobre (HUANG, 1998; DUERIG; PELTON, 1994; LAGOUDAS, 2008). Como parâmetro 

comparativo a Tabela 1 exibe algumas propriedades importantes das ligas a base de cobre e Ni-

Ti.   

 

Tabela 1 – Propriedades das principais LMFs. 

Propriedades  Cu-Al-Ni Cu-Zn-Al Ni-Ti 

Temperatura de Fusão (ºC) 

Densidade (g/cm³) 

Resistividade Elétrica (µΩ∙cm) 

Condutividade Térmica (W/m∙ K) 

Calor Específico J/(Kg∙K) 

Tamanho de Grão (µm) 

1050 

7,15 

10 – 14 

75 

440 

30-100 

1020 

7,9 

7 – 12 

120 

390 

50-150 

1250 

6,45 

50 –110 

10 – 18 

490 

20-100 

Biocompatibilidade 

Resistência a Corrosão 

Ruim 

Boa 

Ruim 

Razoável 

Boa 

Excelente 

Módulo de Young (GPa) – Austenita 

Módulo de Young (GPa) – Martensita 

Resistência a Tração (MPa) 

85 

400 

500-800 

72 

350 

600 

83 

28 – 41 

895 

Fonte: Adaptado de Lagoudas (2008) e Hodgson (1990).  

 

2.5. PROBLEMAS ASSOCIADOS ÀS LMFs.  

 

2.5.1. Estabilização de Fases  

 

A estabilização consiste no conjunto de fatores que resultam em irregularidades no 

processo de mudança de fase e na “transformação de um sistema em direção ao seu equilíbrio 

final (isto é, uma diminuição da energia livre do sistema)” (DASGUPTA, 2014, p. 1693), que 

promove uma perda das propriedades do efeito memória de forma da liga. Os mecanismos de 

transformação estão diretamente relacionados à precipitação de fases secundárias, à ordem 

estrutural e a presença de vacâncias (HUMBEECK; SEGERS; DELAEY, 1985). Comumente, 

a estabilização é classificada, em martensítica ou austenítica, de acordo com a consequência 

promovida nas temperaturas de transformação da LMF. A presença de vacâncias ou 

precipitados favorece a estabilização já que atuam dificultando a transformação de fase. A 

migração das vacâncias para os contornos de grão exige uma maior energia e facilita o processo 

de difusão atômica. Os precipitados, por sua vez, podem propiciar a formação de outras fases 

como também a mudança no ordenamento da estrutura. Com relação ao ordenamento, o caráter 
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adifusional do processo de transformação, induzirá a uma posterior reordenação atômica mais 

estável da martensita, alterando a energia livre necessária para que a reação aconteça 

interferindo, por consequência, nas temperaturas de TM. Nesse sentido, fatores como 

envelhecimento natural, composição da liga e os tipos de tratamento termomecânicos 

influenciarão de forma substancial o processamento dessas LMFs (MAZZER, 2016; 

DASGUPTA, 2014). 

 

2.5.2. Fadiga Funcional 

 

Outro problema de elevada significância é a previsão, a longo prazo, do 

comportamento das LMFs Cu-Al e seu respectivo tempo de vida em fadiga. A repetição 

continuada do efeito de memória de forma pode favorecer o aparecimento de uma fadiga 

funcional, caracterizada por mudanças nas propriedades microestruturais e funcionais do 

material. Esse fenômeno atua comprometendo as transformações de fase reversíveis que lhes 

são características, o que impossibilita a execução das suas funções de projeto (DASGUPTA, 

2014). 

Estudos experimentais ressaltaram a grande influência da faixa de temperatura de 

operação assim como da faixa de deformação e a grande importância de treinamentos 

mecânicos e de tratamentos térmicos adequados para diminuir esse efeito nas ligas a base de 

Cobre (CASCIATI; MARZI, 2010).  

 

2.6. ESTADO DA ARTE EM LMF BASE CU-AL DE ALTAS TEMPERATURAS  

 

 As LMFs que apresentam elevadas temperaturas de transformação de fase são 

denominadas de ligas com memória de forma de altas temperaturas (HTSMAs). Essa 

particularidade torna-as adequadas para aplicações que envolvem ambientes operacionais que 

dispõem de condições térmicas extremas (T>100ºC) e surgem como alternativa para alcançar 

simplificações e a maximização da eficiência de componentes mecânicos específicos (MA; 

KARAMAN; NOEBE, 2010). 

 Todavia, para uso efetivo das HTSMAs é importante vencer limitações que vão além 

das temperaturas de TM. Para assegurar o seu bom funcionamento é necessário características 

como propriedades mecânicas adequadas, boa estabilidade térmica, além de um nível 

considerável de deformação recuperável associado a elevadas tensões de recuperação (MA; 

KARAMAN; NOEBE, 2010; JANI, et al., 2014; DASGUPTA, 2014).  

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Rupa%20Dasgupta&eventCode=SE-AU
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Em função das complexidades que envolvem o processamento e o treinamento de 

grande parte das HTSMAs existe a majoração dos custos de fabricação destas ligas. Nesse 

cenário, 

 

Materiais alternativos de baixo custo ou composições como cobre e cobalto foram 

pesquisados. Atualmente, apenas as ligas Ti-Ni-Pd, Ti-Ni-Pt, Ni-Ti-Hf, Ni-Ti-Zr e 

Cu-Al-Mn-Ni são úteis a 100–300 ° C, e as demais apresentam desafios significativos 

para a aplicação comercial e exigem mais trabalho (JANI et al., 2014, p. 5).  

 

 As ligas a base de cobre, ainda que apresente propriedades funcionais inferiores as 

ligas de Ni-Ti, manifestam grande interesse científico no que concerne as aplicações que 

envolvem altas temperaturas. Entre os dois sistemas binários principais (Cu-Al e Cu-Zn), o Cu-

Al mostra-se como o mais apropriado por dispor de temperaturas de transformação mais 

elevadas e de uma maior estabilidade microestrutural (JANI et al., 2014).  

 No entanto, de modo geral, além da fragilidade inerente à suas ligas policristalinas, a 

instabilidade no comportamento termomecânico durante as transformações de fase pela 

exposição prolongada a altas temperaturas favorece a precipitação da fase de equilíbrio e 

alterações na sua ordenação, fatores que atuam comprometendo a sua aplicação como HTSMAs 

(MA; KARAMAN; NOEBE, 2010). Nessa conjetura e diante das possibilidades de otimização 

microestrutural dessas ligas foram alcançadas quantificações satisfatórias de memória de forma 

e de tensão superelástica para algumas faixas de temperatura.  A seguir será evidenciada a 

influência da adição de elementos nas ligas a base de Cu-Al. 

 

2.6.1. Cu-Al-Ni 

 

A adição de níquel em ligas Cu-Al garante-lhes aspectos positivos tais como uma 

estabilidade térmica considerável, temperaturas operacionais elevadas e uma boa estabilidade 

do efeito de memória de forma bidirecional. Em contrapartida, a ductilidade das ligas 

policristalinas fundidas convencionalmente é tida como insuficiente (SHERNGELL; 

KNEISSL, 2002). 

O refinamento de grãos pela adição de um quarto elemento vem se manifestando como 

de relativa complexidade, já que quantidades pequenas são incapazes de restringir 

satisfatoriamente o crescimento dos grãos e quantidades excessivas podem alterar 

demasiadamente as propriedades químicas da liga, além de oportunizar a formação de partículas 

de segunda fase e a instabilidade no controle de grãos. Nesse sentido, a busca por rotas 

alternativas de processamento tem se intensificado (VAJPAI; DUBE; SANGAL, 2013).  
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Mukunthan e Brown (1988) através de tratamentos termomecânicos de laminação a 

quente e recristalização, minimizaram consideravelmente o tamanho dos grãos e contribuíram 

para a formação de uma liga inteiramente monofásica. A Figura 7 expressa a relação entre a 

resistência à fratura e o tamanho de grãos para três ligas do sistema Cu-Al-Ni. O resultado mais 

satisfatório foi alcançado pela Liga C, que atingiu, a temperatura ambiente, uma deformação de 

10% e o equivalente a 1200 MPa em resistência à fratura, além de elevadas temperaturas de 

transformação (Ms = 220°C). Em geral, os resultados ainda demonstraram aumento da vida em 

fadiga, aumento de tensão e da deformação de ruptura.  

 

Figura 7 – Resistência a fratura à temperatura ambiente com (tamanho de grão) -1/2  para as ligas A (Cu-28,2%Al-

5,7%Ni), B (Cu-27,7%Al-5,68%Ni) e C (Cu-25,60%Al-2,80%Ni) (% em peso).  

 

Fonte: Adaptado de Mukunthan e Brown (1988). 

 

Vajpai, Dube e Sangal (2011), através do processamento das ligas pela metalurgia do 

pó seguido por tratamento térmico de laminação a quente, obtiveram o refino de grãos no 

sistema Cu-13,7%Al-4,19%Ni (porcentagens em peso), alcançando tamanhos médios de 27 µm 

e 90 µm. A tensão média de fratura e deformação média de ruptura das ligas de granulação fina 

foram, aproximadamente, 626 MPa e 13,5%, respectivamente (Figura 8).   

Para o pó de Cu-14,1%Al-4,5%Ni (% em peso) atomizados a água, o tamanho médio 

de grão foi aproximadamente 16 µm. A liga apresentou boa resistência e ductibilidade, além de 

altas temperaturas de transformação. A tensão média e a deformação média de fratura foram 

equivalentes à 810 MPa e 12%, respectivamente. Também foram atingidos percentuais 
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significativos de recuperação de forma para o EMF simples e duplo (VAJPAI; DUBE; 

SANGAL, 2013). 

 

Figura 8 – Tensão de fratura para tamanhos médios de grãos de pós de Cu-Al-Ni atomizados a argônio. 

 

Fonte: Adaptado de Vajpai, Dube e Sangal (2011).  

 

Li et al. (2006) alcançaram, através do processamento de prensagem a quente a vácuo 

e extrusão a quente, a quantificação de 100% em recuperação de memória de forma em uma 

amostra de liga Cu-12%Al-5%Ni-2%Mn (% em peso) submetida a deformação de 4% e 

posteriormente recuperada em água fervente por 40 segundos; a liga permaneceu a este 

percentual de recuperação por 100 ciclos consecutivos  (Figura 9). 

 

Figura 9 – Recuperação da memória de forma em função do ciclo de deformação.  

 

Fonte: Adaptado de Li et al. (2006). 
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Sari (2010) obteve diminuição significativa de até 75% do tamanho dos grãos de ligas 

Cu-Al-Ni pela adição de 2,5% de Manganês (porcentagem em peso), acarretando em melhorias 

significativas na ductibilidade. Esses resultados foram acompanhados de uma diminuição da 

dureza e das temperaturas de transformação e de melhorias na resistência a compressão (Tabela 

2). 

 

Tabela 2 – Propriedades Mecânicas e Temperaturas de transformação de Ligas Cu-11,9%Al-3,8%Ni e Cu-

11,6%Al-3,9%Ni-2,5%Mn (% em peso). 

Propriedades Cu-Al-Ni Cu-Al-Ni-Mn 

Limite de Escoamento (MPa) 225±5 145±5 

Tensão de Fratura (MPa) 881 952 

Deformação de fratura (%) 8 15 

Dureza (Hv) 230 140 

MF (°C) 222 112 

MS (°C) 235 128 

AS (°C) 230 130 

AF (°C) 263 147 

Fonte: Adaptado de Sari (2010).  

 

Teores de boro também afeta de forma acentuada a microestrutura e as propriedades 

mecânicas das ligas Cu-Al-Mn. Para a composição Cu-12%Al-4%Ni-3%Mn (% em peso), 

foram formadas ligas com diferentes quantidades de boro (0,4%, 0,1%, 0,04%) e 1% de ZrB2. 

À temperatura ambiente, maiores concentrações do elemento promovem valores mais 

significativos de tensão de escoamento, resistência à tração e ductilidade. Para temperaturas 

elevadas (150-300 °C), as propriedades anteriormente citadas são ainda mais expressivas pra as 

ligas, exceto para a que contém a maior percentagem de boro (MORRIS, 1991). 

Mazzer et al. (2016) obtiveram a taxa de recuperação de 73% para a composição Cu-

11,35%Al-3,2%Ni-3%Mn-0,5%Nb (% em peso) a uma tensão de 690 MPa. A liga apresentou 

uma tensão compressiva de fratura equivalente à 1560 MPa. Os autores realizaram um 

comparativo do comportamento da liga em termos de tensão de fratura e de taxas de recuperação 

com outros dados da literatura para ligas a base de Cu-Al-Ni reafirmando os valores expressivos 

obtidos para ambos os parâmetros.  
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A adição de Háfnio também favorece a diminuição do tamanho de grão e o aumento 

significativo da resistência a fratura por compressão, além de melhorias no efeito de memória 

de forma. As temperaturas de transformação são exibidas na Tabela 3; “x” equivale aos 

percentuais de háfnio em peso nas composições da liga Cu-13%Al-4%Ni-x%Hf (ZHANG et 

al., 2018). 

 

Tabela 3 – Temperaturas de Transformação das Ligas (°C). 

X MS  MF AS AF 

0 229 210 325 377 

0,5 187 157 205 245 

1,0 198 151 200 229 

2,0 144 110 178 189 

Fonte: Zhang (2018). 

 

 A Figura 10 ilustra a recuperação de deformação característica para deformações de 

8% (Figura 10.a) e 10% (Figura 10.b) após serem aquecidas a 350 ° C por um intervalo de 120s 

e a Figura 11 as curvas obtidas para um ensaio de tensão-deformação compressiva da liga.  

 

Figura 10 – Recuperação da liga para deformações de (a) de 8% e (b) 10%. 

 

Fonte: Adaptado de Zhang et al. (2018). 
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Figura 11 – Ensaio de Tensão-Deformação para ligas Cu-Al13%-Ni4%-Hfx% (% em peso). 

 

Fonte: Adaptado de Zhang et al. (2018). 

  

 Zhang e Liu (2016) validaram os efeitos da adição do Ferro (Fe) e o Gadolínio (Gd) 

no sistema ternário Cu-Al-Ni. A Figura 12 exibe a curva característica de recuperação de tensão 

para deformação de 10%. Observa-se que a liga Cu-Al-Ni-Gd apresenta deformação reversível 

de 5,4% e taxa de recuperação de 86% após o aquecimento a 500 ° C por 60s com deformação 

residual de 1,4%; para a liga de Cu-Al-Ni-Fe-Gd, esses valores são, respectivamente, 5,9%, 

78% e 2,2%. As ligas também apresentaram efeito memória de forma duplo, com percentuais 

aproximados de 1,5% e 1,8%. Os resultados apontaram ainda a redução do tamanho de grão 

pela presença do Gd, além do aumento da resistência à fratura por compressão (Figura 13) e de 

melhorias na ductilidade compressiva decorrentes do acréscimo de ambos os elementos à liga. 

 

Figura 12 – Curva de recuperação de tensão sob deformação de 10%. 

 

Fonte: Adaptado de Zhang e Liu (2016). 
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Figura 13 – Curva de Tensão-Deformação sob deformação de 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Zhang e Liu (2016). 

 

2.6.2. Cu-Al-Nb 

 

O Nióbio (Nb), para o qual a solubilidade no sistema Cu-Al é baixa, apresenta-se na 

forma de precipitados, mostrando-se eficaz para o refino de grãos e favorecendo a melhoria das 

propriedades mecânicas e da plasticidade. Nesse sentido, a morfologia e a quantidade da fase 

precipitada exibem demasiado efeito no processo de transformação martensítica assim como no 

comportamento mecânico desses materiais (GAO et al., 2006).  

Estudos realizados por Lelatko et al. (1999) evidenciaram considerável efeito memória 

de forma em ligas ternárias Cu-Al-Nb, além de boa ductibilidade e força. Através da análise 

das propriedades termomecânicas de quatro ligas (Cu-13,5%Al, Cu-13,4%Al-0,27%Nb, Cu-

13%Al-2,56%Nb, Cu-13,4%Al-7,86%Nb, com percentuais em peso) foi visualizado que 

aumento percentual de nióbio de 0,27% para 7,86% resultou no aumento considerável da tensão 

de ruptura, indo de 415MPa para 700 MPa. Em termos de ductibilidade, para a liga contendo 

2,56% de Nb o alongamento chega a 12,7%, apresentando grau de recuperação de forma 

superior à 90% para tensões de fratura inferiores à 650 MPa. As transformações martensíticas 

ocorrem a temperaturas acima de 200°C e com histerese relativamente grande (108-128°C). 

Gong et al. (2002) alcançaram diminuições no tamanho de grão da liga Cu-Al-Nb 

através da diminuição da temperatura do tratamento térmico de têmpera, resultando em 

melhorias nas propriedades mecânicas dessas ligas. Após aquecimento a 750°C e resfriamento 
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em água gelada, foi obtido uma resistência a tração de 950 MPa com alongamento de 8,3% e 

taxa de recuperação máxima de aproximadamente 73,3% para a composição percentual em peso 

Cu-13,2%Al-1,7%Nb. Gao et al. (2006) evidenciaram grande estabilização martensítica na liga 

Cu-26,5%Al-1,5%Nb e o tempo de envelhecimento como fator determinante para o aumento 

das temperaturas de transformação martensítica reversa.  

Lelatko e Morawiec (2001) investigaram a influência do níquel, cobalto e cromo em 

ligas à base de Cu-AI-Nb. O principal resultado da adição desses elementos foi a considerável 

melhoria da estabilidade térmica, da resistência à decomposição e da redução das temperaturas 

de transformação martensítica. Entretanto, em termos comparativos, as propriedades mecânicas 

dessas ligas mostraram-se, em geral, inferiores às ternárias Cu-Al-Nb. Mediante alongamento 

de 1,3%, a liga contendo cobalto e cromo apresentaram maior e menor recuperação de forma, 

respectivamente. As temperaturas de partida da martensita (MS) de todas as composições são 

superiores à 150 °C (Tabela 4).  

 

Tabela 4 – Propriedades Mecânicas e Histerese das ligas. 

Composição da Liga* 

(% em peso) 

Resistência à 

Tração (MPa) 

Alongamento 

(%) 

Dureza 

(MPa) 

Histerese 

(°C) 

Cu-Al13%-Nb2%-Ni3% 587 7,6 230 59 

Cu-Al13%-Nb2%-Co2% 560 7,5 247 80 

Cu-Al13%-Nb2%-Cr2% 564 5,5 262 170 

Fonte: Adaptado de Lelatko e Morawiec (2001). 

*Todas as ligas especificadas apresentam ainda 0,3% em peso de Ti e 0,05% em peso de B. 

 

2.6.3. Outras 

 

 Foi avaliado por KÖK et al. (2018) as influências dos elementos Cromo (Cr), Titânio 

(Ti), Nióbio (Nb) e Háfnio (Hf) na matriz binária Cu-Al. Mediante análises, foi observada que 

todas as ligas ternárias apresentaram propriedades de memória de forma de alta temperatura 

com as respectivas temperaturas de TM expostas na Tabela 5. Em contrapartida, não foi obtida 

nenhuma transformação de fase para a liga binária Cu-12%Al. Foi visualizado também fases 

de precipitação nas ligas Cu-12%Al-2%Cr, Cu-12%Al-2%Nb, Cu-12%Al-2%Ti. Em termos de 

dureza, quando comparado às outras ligas ternárias, a adição de titânio demonstrou um valor 

mais expressivo.  
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Tabela 5 – Propriedades térmicas e valores de microdureza das ligas Cu-12%Al e Cu-12%Al-2%X (X = Cr, Nb, 

Ti, Hf). 

LMFs 

(% em massa) 

MS  

(°C) 

Histerese 

 (°C) 

∆H  

(J/g°C) 

Microdureza  

HV0,05 

Cu-Al12% - - - 138-316 

Cu-Al12%-Cr2% 291,1 115,2 6,13 240 

Cu-Al12%-Ti2% 275,9 130,7 5,00 328 

Cu-Al12%-Nb2% 263,6 133,4 4,58 238 

Cu-Al12%-Hf2% 273,6 109,4 6,65 235 

Fonte: Adaptado de KÖK et al. (2018). 

 

Araki et al. (2011) obtiveram percentagens máximas de recuperação de 12% e 9% 

para amostras de barras com EMF Cu-Al-Mn, para a composição de Cu-Al17%-Mn11% 

(porcentagem atômica) e respectivos diâmetros de 4 e 8 mm, com deformações de fratura e 

módulo de Young equivalentes à 18% e 20 MPa para ambas.  Liu et al. (2017) realizaram 

estudos da capacidade de amortecimento desse sistema em diversas situações de deformação 

sob processo cíclico de tração superelástico. Foram atingidas deformações superelásticas 

superiores a 7% e taxas de recuperação superelástica próximas à 100%. A capacidade de 

amortecimento aumentou paralelamente à deformação de carga de trações.  

A adição de Tântalo (Ta) às ligas Cu-Al (composição Cu-12Al-2Ta, porcentagem em 

peso) resultou em elevadas temperaturas de transformação, com EMF máximo de 3,2%. A 

recuperação de forma atingiu quase 100% para deformações inferiores a 2,5% com redução 

gradual para aumentos adicionais (WANG et al., 2013). Já a inserção de Ítrio (Y) ao sistema 

(composição Cu-12%Al-2%Y, porcentagens em peso) resultou em uma menor suscetibilidade 

ao crescimento de grãos e uma elevada dureza, a qual não sofreu queda expressiva mesmo após 

tratamento térmico de recozimento, o que garante boa estabilização do tamanho de grão. A 

presença de Zircônio (Zr) na liga Cu-12%Al-2%Zr, (% em peso), não apresentou resultados 

semelhantes, com maios suscetibilidade ao crescimento de grãos e com diminuição significativa 

de dureza após o processamento (ROY et al., 2014).  

Diversas ligas do sistema Cu-Al-Ag foram estudadas por Fernández, Isague e Franch 

(2014). Quase todas as composições apresentaram transformação martensítica acima de 200°C 

(Tabela 6), histerese de transformação e intervalo de temperatura de transformação 

relativamente elevados. Os resultados também demonstraram uma significativa diminuição das 
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transformações de fase, grande fragilidade e degradação estrutural das ligas à altas 

temperaturas. 

 
Tabela 6 – Temperaturas de Transformação para LMFs Cu-Al-Ag. 

Composição 

(% em peso) 
Ms (°C) MF (°C) AS (°C) AF (°C) 

Cu-Al10,9%-Ag1,0% 245 135 290 380 

Cu-Al12,8%-Ag2,0% 243 115 290 360 

Cu-Al9,8%-Ag2,7% 376 230 281 476 

Cu-Al10,7%-Ag3,1% 289 154 387 495 

Cu-Al12,4%-Ag4,0% 236 96 308 355 

Cu-Al12,3%-Ag4,1% 286 190 292 418 

Cu-Al10,3%-Ag4,8% 284 180 267 450 

Cu-Al12,8%-Ag6,0% 230 139 277 441 

Cu-Al12,0%-Ag6,4% 237 118 231 321 

Cu-Al12,8%-Ag8,0% 196 116 - - 

Cu-Al10,1%-Ag14,0% 266 157 273 402 

Cu-Al11,3%-Ag14,9% 213 84 257 429 

Fonte: Adaptado de Fernández, Isague e Franch (2014). 

 

Ma et al. (2003) obtiveram resultados semelhantes para a mesma matriz ternária. A 

composição Cu-Al10,6%-Ag5,8% apresentou baixa resistência a tração (alcançando apenas 0,86% 

de alongamento até a tensão de falha de 383,5 MPa), a qual pôde ser minimamente melhorada 

através da adição de pequeno percentual em peso (0,1%) de elementos do grupo das terras raras 

(Lantâneo e Cério), resultando em uma deformação de 1,47%. Também foi possível averiguar 

a baixa estabilidade térmica das ligas Cu-Al-Ag, caracterizada pela formação da fase de 

equilíbrio durante os ciclos térmicos.  

 

2.7. APLICAÇÕES  

 

A funcionalidade de uma LMF está associada ao comportamento termomecânico 

desempenhado em condições operacionais. Para o EMF, atribui-se a liga funções associadas à 

geração de movimento e/ou força, enquanto que para o fenômeno de SE, as aplicações 

envolvem o armazenamento da energia de deformação (JANI et al., 2014). Atualmente, essas 



33 

 

ligas metálicas com capacidade de memória de forma abrangem diversas áreas como a 

biomédica, robótica e a automotiva. No que concerne às ligas de altas temperaturas (HTSMAs), 

grande parte das aplicações prospectivas estão relacionadas à atuadores de estado sólido, os 

quais se apresentam como ótimos substitutos aos convencionais, sobretudo, em função de 

possíveis melhorias significativas no desempenho, além de vantagens como minimização de 

complexidade mecânica, de peso e custo dos componentes (MA; KARAMAN; NOEBE, 2010). 

A busca por melhorias no desempenho concomitantemente à segurança e conforto dos 

automóveis surge como fator preponderante para a maximização de aplicações na área 

automotiva. O direcionamento destas ligas para o sistema de airbargs, por exemplo, alcançou 

resultados bastante positivos, com tempos de resposta aumentado em até 50% em relação aos 

sistemas convencionais (RAMESH; KARTHIK; AUGUSTINE, 2013). Existem diversas outras 

possíveis aplicações na área como a inserção de atuadores a base de LMFs no sistema de 

refrigeração e automação, além de estudos direcionados para proteção de para-choques e 

reguladores de faróis e freios (Figura 14).  

 

Figura 14 – Possíveis aplicações de LMFs na área automotiva. 

 

Fonte: Adaptado de Jani et al. (2014). 

 

No setor aeroespacial, as LMFs apresentaram a sua primeira aplicação comercial 

expressiva: utilizada em uma aeronave da marinha americana, a liga apresentava como função 

a conexão entre dois tubos. O sucesso desta aplicação no final da década de 70 alavancou a 
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produção desses dispositivos e o estudo desses materiais para o âmbito. No início dos anos 

2000, um outro dispositivo foi desenvolvido pela Boeing e alcançou melhorias aerodinâmicas 

significativas com a diminuição da força de arrasto, além de redução do consumo de 

combustível e na minimização de ruídos durante o pouso e a decolagem. Constituído por 

atuadores LMFs, o Chevron (Figura 15) foi instalado em um motor de um modelo da 

multinacional, apresentando-se fixado a películas que permitia o controle de temperatura 

(LAGOUDAS, 2008). A tecnologia de memória de forma ainda apresenta potenciais aplicações 

em amortecimento de vibrações e isoladores, contando com várias patentes explorando essa 

capacidade única (revestimentos acústicos para amortecer o ruído acústico e no controle de 

flutter, por exemplo) além de estudos direcionados para componentes diversos de uma aeronave 

como rotores, trem de pouso retrátil, entre outros (JANI et al., 2014; MA; KARAMAN; 

NOEBE, 2010). 

 

Figura 15 – Dispositivo Chevron. 

 

Fonte: Adaptado de Jani et al. (2014).  

 

As HTSMAs têm despertado demasiado interesse também do setor de petróleo e gás, 

pela capacidade de possível uso como atuadores e no controle de válvulas, dispondo com 

principal vantagem grande simplicidade e alta resistência a condições ambientais críticas (altas 

temperaturas, por exemplo) além da resistência a corrosão (MA, KARAMAN, NOEBE, 2010). 

A Figura 16 ilustra a vista explodida de uma microválvula com microatuador de LMF, presente 

entre um anel de isolamento térmico e um dissipador de calor (LIU et al., 2003).  
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Figura 16 – Vista explodida de microválvula com microatuador de Ti-Ni-Pd. 

 

Fonte: Adaptado de Liu et al. (2003). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

 

O presente trabalho teve seus procedimentos metodológicos efetuados no Laboratório 

de Ensaios e Metalografia da UFERSA do Campus Caraúbas e no Laboratório Multidisciplinar 

de Materiais e Estruturas Ativas (LaMMEA) da Unidade Acadêmica de Engenharia Mecânica 

(UAEM) da UFCG. A metodologia empregada se fundamenta, sobretudo, na fabricação e na 

caracterização térmica de uma liga do sistema ternário Cu-Al-Hf submetida à ciclagem térmica.    

 

3.1 FABRICAÇÃO DA LMF  

 

A liga apresenta composição percentual em peso conforme apresentado na Tabela 7. 

Para uma massa total de aproximadamente 25 gramas, os elementos foram cortados de acordo 

com as proporções especificadas (Figura 17) e pesados em uma balança analítica da marca 

Shimadzu, modelo AUY220. A pesagem foi obtida com precisão de 1 milésimo de grama, tendo 

em vista que a grande sensibilidade das temperaturas de transformação a composição química 

da liga.  

 

Tabela 7 – Percentuais dos elementos constituintes da liga. 

Elementos Constituintes  Percentual em peso (%) 

Cu 86,5 

Al 13 

Hf 0,5 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Figura 17 – Elementos constituintes da liga em ordem crescente de percentual em peso na composição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor.  
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Os elementos constituintes da LMF foram fundidos pelo equipamento Discovery All 

da EDG Equipamentos e Controles do Lammea/UFCG que apresenta tecnologia Plasma Skull 

Push-Pull (PSPP). A Discovery All apresenta duas câmaras, sendo elas de fusão e de injeção. 

A câmara de fusão, que dispõe de um cadinho em cobre e um eletrodo de Tungstênio, conecta-

se a outra câmara através de uma abertura cônica com selamento proveniente de um anel de 

silicone (SIMÕES, 2017). A Figura 18 ilustra os seus principais dispositivos constituintes.  

No processo de fundição, os elementos puros foram dispostos em formato de pilha 

sobre um cadinho de cobre (ordenados decrescentemente de acordo com as suas respectivas 

temperaturas de fusão) e predispostos junto ao eletrodo a um distanciamento especificado pelo 

fabricante. No cadinho, foi colocada uma fina camada do material a ser fundido (procedimento 

Skull), de modo a garantir que não haja a contaminação da liga. Em seguida, um molde metálico 

foi colocado na câmara de injeção e a máquina foi então acionada. Nesse processo, as câmaras 

atingem vácuo pelo trabalho da bomba e o gás ionizado para fundição, o argônio, é injetado sob 

pressão na câmara de fundição e aquecido pela passagem de uma corrente elétrica pelo eletrodo, 

promovendo a fusão. Por fim, a pressão do gás é aumentada a fim de auxiliar, juntamente com 

o vácuo, o preenchimento do molde pelo metal fundido. O material foi mantido sob a atmosfera 

de argônio até que fossem finalizados os processos de solidificação e resfriamento.  

 

Figura 18 – Principais componentes da Discovery All. 

Fonte: Simões (2017). 

 

Legenda: 

 

(1) Entrada de gás inerte; 

(2) Pastilha de ligas; 

(3) Câmara de fundição; 

(4) Tubo de evacuação de gás/vácuo; 

(5) Suporte do cadinho; 

(6) Molde cerâmico; 

(7) Câmara inferior; 

(8) Elevador; 

(9) Suporte de apoio; 
(10) Cilindro de suporte; 

(11) Bloco de revestimento; 

(12) Abertura entre câmaras; 

(13) Alavanca para acesso; 

(14) Cadinho; 
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3.2  CARACTERIZAÇÃO TÉRMICA  

 

As temperaturas de transformação martensítica dos componentes foram determinadas 

via calorimetria diferencial de varredura (DSC) por auxílio de um módulo Calorimétrico 

Exploratório Diferencial DSC (modelo Q20) da marca TA – Instruments do Lammea/UFCG.  

Para o ensaio, uma amostra da LMF foi inserida no equipamento juntamente com uma amostra 

de referência, pela qual se torna possível a quantificação do fluxo de calor. Para a faixa de 

temperatura de 150-450°C, à uma taxa de aquecimento/resfriamento de 10°C/min, foi iniciado 

o procedimento de resfriamento seguido de aquecimento para a obtenção das curvas 

características. Pelo método das tangentes, foram mensuradas, por fim, as temperaturas de 

transformação MS, MF, AS e AF, bem como as energias de transformação. A amostra foi 

submetida ao procedimento por sete vezes consecutivas a fim de se analisar o comportamento 

de memória de forma mediante ciclagem térmica.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

4.1 FABRICAÇÃO DE LIGA  

 

Na Figura 19 é possível visualizar o aspecto típico da LMF Cu-Al-Hf obtido por 

intermédio do processo de Plasma Skull Push-Pull. Uma amostra foi coletada para tornar 

possível a análise de suas propriedades funcionais mediante o entendimento de seu 

comportamento térmico.   

 

Figura 19 – LMF Cu-Al-Hf em seu estado bruto. 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO TÉRMICA  

 

Após a fabricação da liga, foram obtidos picos de transformação de fase, mesmo na 

ausência de um tratamento térmico prévio. A Tabela 8 exibe as temperaturas correspondentes 

as primeiras seis, das sete análises DSC a qual foi submetida, tendo em vista que na análise 

subsequente não foram observadas curvas típicas bem definidas de mudança de fase. Todas as 

temperaturas apresentam TM acima de 200 ºC, ratificando a característica de alta temperatura. 

As curvas DSC referentes à primeira e a sétima análise são expostas na Figura 20, pela qual 

torna-se notória a grande queda dos picos de transformação.  
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Tabela 8 – Temperaturas de Transformação Martensítica para liga Cu-Al-Hf.  

Análise 

DSC 

MS  

(°C) 

MF  

(°C) 

AS  

(°C) 

AF  

(°C) 

Histerese 

(°C) 

1 244,1 221,1 340,1 412,6 150,7 

2 268,4 238,1 345,5 401,4 122,4 

3 273,7 208,5 338,6 407,5 140,7 

4 271,3 176,4 331,9 393,8 142,2 

5 179,8 151,2 320,3 356,8 173,0 

6 159,3 124,7 313,0 338,2 196,7 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Figura 20 – Curvas de Transformações de fase no (a) primeiro e (b) no sétimo ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor.  
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A Figura 21 evidencia a perda das propriedades funcionais da liga com a ciclagem 

térmica, marcada pela diminuição continuada da energia de transformação, legitimando uma 

elevada instabilidade térmica.  

 

Figura 21 – Energia de Transformação de Fase em função da ciclagem térmica. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A adição do percentual em peso de 0,5% de Háfnio promoveu o aumento das 

temperaturas de transformação de fase em comparativo ao sistema binário Cu-Al. No entanto, 

a instabilidade térmica típica do sistema se manteve, visto o desaparecimento das curvas 

características da TM após ciclagem térmica. Nesse sentido, embora a liga apresente 

temperaturas de transformação satisfatórias, as suas propriedades funcionais ainda precisam ser 

aperfeiçoadas para tornar possível o direcionamento efetivo para aplicações envolvendo altas 

temperaturas.   
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