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Resumo 

As ligas de alta entropia (HEAs) são definidas por ligas metálicas compostas de diversos elementos que se organizam 

em uma microestrutura tipicamente de solução sólida desordenada. Essa desorganização faz com que a entropia 

configuracional aumente, melhorando assim as propriedades físicas do material (exemplos: alta resistência mecânica e 

boas propriedades elétricas). Pesquisadores procuram desenvolver parâmetros que sejam capazes de prever a 

formação de solução sólida em ligas, no entanto verificou-se que esses parâmetros foram insuficientes para tal 

formação, sendo que muitas vezes, mesmo os cálculos prevendo a formação de solução sólida, a formação dos 

intermetálicos são mais favoráveis. Assim, propõe-se três novos parâmetros (λ, μ e υ) para que se ampliasse e 

melhorasse a acurácia na previsão de formação de uma solução sólida. Para fins de exemplo da necessidade de novos 

parâmetros têm-se a liga de composição equimolar dos elementos Al, Ti, V, Zr e Nb, que deveria formar uma solução 

sólida monofásica, todavia isso não ocorreu. Descartando assim as hipóteses que a alta entropia e a composição 

seriam os únicos fatores determinantes para a formação de soluções sólidas monofásicas. Baseado no contexto 

exposto este documento aborda uma revisão crítica dos estudos a respeito da predição, manufatura e desenvolvimento 

das HEAs com o objetivo de discutir questões fundamentais relacionadas à formação de fases em HEAs e os cálculos 

(e falhas) fundamentais que à definem. 
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Introdução 
As ligas de alta entropia (HEAs) são atualmente de 

grande interesse de pesquisa científicas e tecnológicas. Ao 
contrário das ligas convencionais, que contêm um e 
raramente dois elementos base, os HEAs compreendem 
múltiplos elementos principais. Com destes, questões 
fundamentais que desafiam as teorias propostas, modelos 
e métodos para ligas convencionais também emergem [1]. 

A existência de HEAs propõe questões 
importantes sobre o mecanismo de condução para a sua 
estabilidade inesperada e como identificar as combinações 
específicas de elementos que são mais propensos a 
formar uma HEA monofásica. 

Com o avanço de diversos campos tecnológicos, 
novas demandas são apresentadas. Novos materiais 
buscados a fim de atender tais demandas (relação de 
alta resistência a peso, melhor resistência à fluência e 
resistência térmica estão entre outras propriedades) 
desejáveis nestas aplicações de ponta. As ligas 
tradicionais podem atingir essas funções, mas 
apresentam limitações que incluem um menor peso 
específico e alta densidade afetando negativamente as 
aplicações estruturais [2]. 
 

Resultados e Discussão 
Primeiramente foram abordadas as possíveis 

definições de HEAs: “aqueles compostos de cinco ou 
mais elementos principais em razões equimolares” [3] 
(baseada em composição) ou algo baseado em sua alta 
entropia. 

Seguiu-se contextualizando as HEAs por meio de 
seus principais efeitos: Alta entropia, distorção de rede, 
difusão lenta e cocktail.  

 Depois dos efeitos, explicou-se como se alteram 
as propriedades mecânicas nas HEAs e sua 
termodinâmica. Para que fossem introduzidos os 
desafios encontrados, os parâmetros usados e possíveis 
novos parâmetros. 
 

Conclusões 
O advento das HEAs, apontam para uma mudança 

no design de ligas. As propriedades mecânicas/físicas/ 
químicas das HEAs ainda estão sendo investigadas. No 
entanto, desafios relacionadas às questões fundamentais 
surgiram, como a formação de diferentes fases em HEAs. 
Além disso, devido ao número extremamente elevado de 
possíveis composições para HEAs, identificar 
composições de ligas úteis através do método tradicional 
de tentativa e erro tornou-se difícil, exigindo um método 
eficiente de alto rendimento para triagem [1].  

Apesar dos desafios, descobriu-se que as HEAs 
tinham propriedades tais como a força específica 
magnífica, excelente desempenho mecânico em alta 
temperatura, excepcional ductilidade à fratura e tenacidade 
a temperaturas criogênicas. Essas propriedades são 
promissoras para novas descobertas e aplicações no 
futuro. Por exemplo, os HEAs são tão leves quanto as 
ligas de Al, mas mais fortes do que alguns vidros metálicos 
podendo assim serem usados no setor de transporte, 
indústria e da energia, onde os materiais leves de alta 
resistência estão em grande demanda [1].  

Mesmo assim, ainda restam novos problemas a 
serem solucionados, como por exemplo: provou-se que 
apenas os parâmetros previamente considerados não 
são suficientes para a formação de uma solução sólida, 
ou seja, a alta entropia de mistura não é o único fator que 
controla a formação da solução sólida em ligas 
multicomponentes equiatômicas [4]. 
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