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INTRODUÇÃO: 

Ligas de alta entropia (LAEs) abriram uma área interessante para o design e desenvolvimento de 
novas ligas [1,2]. Diferente das ligas convencionais, como Al, Fe, ligas à base de Ti ou intermetálicos 
TiAl, as LAEs geralmente contêm cinco ou mais elementos principais e o conteúdo de cada um está 
entre 5 e 35 a% [1]. Eles são relatados como tendo propriedades mecânicas, químicas e magnéticas 
promissoras, como alta resistência mecânica, alta resistência ao desgaste, alta resistência à oxidação, 
etc. [2]. 

Projetar LAEs é uma tarefa desafiadora, pois nenhum diagrama de fase está disponível para 
sistemas de cinco componentes para entender o efeito combinado desses elementos na formação de 
fase. Vários critérios são usados para prever a formação de uma solução sólida. Um dos critérios é a 
regra clássica de Hume-Rothery baseada no tamanho atômico, estrutura cristalina, valência e 
eletronegatividade. Outro grupo de critérios introduz parâmetros termodinâmicos, como entalpia de 
mistura e entropia de mistura, parâmetro topológico que descreve o efeito do tamanho atômico ou 
entropia incompatível [3]. Várias tentativas foram utilizadas para projetar e desenvolver HEA, incluindo 
abordagem paramétrica, simulações de dinâmica molecular ab initio (MD) e abordagem CALculation of 
PHAse Diagrams (CALPHAD) [4]. 

Nas últimas décadas, a abordagem CALPHAD tem sido cada vez mais usada no projeto de ligas, 
dentro de uma estrutura de Engenharia Integrada de Materiais Computacionais [5]. Por meio de 
diagramas de fase e estabilidades de fase calculados a partir de bancos de dados termodinâmicos 
multicomponentes é mais conveniente estabelecer relacionamentos de fase, que podem acelerar o 
desenvolvimento de LAEs [5-7]. 

Até agora, a maioria das pesquisas tem buscado desenvolver LAEs com propriedades mecânicas 
excepcionais, enquanto apenas algumas investigações se concentram em LAEs de baixa densidade [8-
9]. Como os LAEs geralmente consistem em 4 ou mais elementos, exceto a liga AlLiMgScTi [8], 
normalmente é necessário introduzir elementos mais pesados com densidade superior a 5 g.cm-3, como 
Fe, Co, Ni. Para reduzir a massa específica, uma forma é aumentar o teor de elemento mais leve, 
mantendo as propriedades mecânicas, como o teor de Al nas ligas clássicas de AlCoCrFeNi. Outra forma 
é adicionar dois ou mais elementos leves [9]. 

Baseado no exposto esse trabalho tem por objetivo modelar sistema de multielementos principais 
leves do sistema Al-Li-Mg-Si através do método CALPHAD, visando prever a fração de fase de LAEs 
multifásicos de maneira qualitativa. 
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METODOLOGIA: 

 
Este trabalho teve por objetivo realizar a modelagem de ligas constituídas por alumínio (Al), lítio 

(Li), silício (Si) e magnésio (Mg) buscando uma composição para as chamadas ligas leves. Para tal, 
simulou-se diagramas de fases do equilíbrio das ligas compostas por Al-Li-Mg-Si através do software 
OpenCalphad [10]. 

A introdução detalhada sobre o método CALPHAD é compilada na Ref. [11]. No presente 
trabalho, a única entrada para o cálculo termodinâmico do CALPHAD é o banco de dados 
termodinâmico, que é uma coleção das energias de Gibbs das fases de um sistema LAE. Em um sistema 
LAE, a fase dominante mais desejável é uma solução sólida. A energia de Gibbs da fase de solução φ 
(φ = líquido, FCC_A1, BCC_A2, HCP_A3 etc.) é descrita por: 

              (1) 

Onde,  

 é a energia dos elementos puros na estrutura é a contribuição da entropia 
de mistura ideal, que geralmente desempenha o papel mais importante na estabilidade dos LAEs. Gex é 
o excesso de energia, e é expressa pelo polinômio Redlich-Kister (R-K) [12]. 

Os cálculos realizados por meio do método CALPHAD foram baseados em banco de binários e 
ternários. Sendo assim, através de diversos banco de dados de diagramas de fases binários encontrados 
na literatura foram construído banco de dados com as energias livres de Gibbs dos elementos Al-Li-Mg-
Si.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Em primeiro momento, neste banco de dados, não foram avaliados compostos ternários 
provenientes destes elementos. Dessa maneira, tornou-se necessária a validação destes dados de 
energias livres de Gibbs através da implementação de todas as combinações dos diagramas de fases 
binários. Através das Figura 1 observa-se uma excelente reprodutibilidade dos diagramas simulados em 
relação aos experimentais. 

 

 (a) Al-Li      (b) Li-Si     (c) Al-Si                                                                                                             

 
Figura 1. Diagrama de fases binários para os sistemas Al-Si, Li-Si e Al-Si. 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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Como o banco dados dos elementos combinados binariamente apresentou uma excelente 
reprodutibilidade aos dados experimentais, prosseguiu-se para a simulação dos diagramas de fases das 
ligas quaternárias. A fração molar da fase de equilíbrio calculada versus temperatura para a composição 
em átomos, ou seja, AlLiMgSi (A1), é mostrada na Fig. 2(a). A temperatura liquidus calculada é de 
aproximadamente Tliq 780oC.  

   (A1)                                                                                                 (A2) 

 

Figura 2. Cálculos do equilíbrio de fases versus temperatura para o sistema AlLiMgSi (A1) e Al0,45Li0,45Mg0,08 Si0,02 (A2). 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

 

Uma vez que a mistura equiatômica não produziu um sistema com uma fase principal majoritária, 
ou seja, um sistema monofásico, variou-se a composição dos elementos. A figura 2b apresenta o 
diagrama de fase de equilíbrio para a composição Al0,45Li0,45Mg0,08Si0,02 (A2) apresenta fusão da liga em 
torno de 920 oC. Também é observado amplo intervalo de solubilidade entre os elementos com razão 
da faixa de temperatura de ambiente até aproximadamente 900 oC. Fato digno de nota consiste em ao 
se aumentar a concentração de Mg precipita-se o intermetálico Mg2Si. Em linhas gerais, para ligas de 
alta entropia, o mecanismo que rege o endurecimento (em termos de propriedades mecânicas) está 
relacionado ao endurecimento por solução sólida.  

A precipitação homogênea de partículas intermetálicas duras tem sido reconhecida como um 
método poderoso para fortalecer aços e ligas devido a resistência ao deslocamento das discordâncias 
[13-14]. Infelizmente, resistência e ductilidade são mutuamente exclusivas. Um dos conceitos gerais 
comumente empregados no projeto de ligas de materiais de alto desempenho tem sido a supressão da 
formação de compostos intermetálicos “frágeis”. No entanto, a excelente ductilidade apresentada pela 
liga de alta entropia composta por CoCrFeNi (alongamento de ~59%) é possivelmente uma boa base 
para o fortalecimento da precipitação de partículas duras e a precipitação da fase intermetálica L12-Ni3 
(Ti,Al), que nesta matriz provou a eficácia de fases intermetálicas como reforço [15]. A precipitação de 
intermetálicos de maneira controlada pode promover aumento da resistência mecânica via mecanismo 
de endurecimento por precipitação. Logo, essa relação estequiométrica foi a que apresentou menor 
fração do intermetálico Mg2Si.  

A indústria aeronáutica promove desafios no desenvolvimento de ligas de baixa massa 
específica. Esses desafios tem por objetivo reduzir a massa das aeronaves e estruturas aeroespaciais, 
assim gerando economia de combustível. Baseado nessa necessidade ligas de alumínio contendo o lítio 
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como elemento principal foram desenvolvidas. O lítio (Li) é o elemento metálico bastante leve (ρ = 0,54 
g.cm-3) e adição de 1% (m/m) ao alumínio promove redução de ~3% na massa específica e aumento de 
aproximadamente 6% no módulo elástico [16]. O lítio é um dos poucos elementos com boa solubilidade 
no alumínio (~4,2% m/m). As propriedades elásticas promovidas pela adição de Li são dependentes de 
se o Li está em solução sólida com o Al ou na forma de intermetálicos. Sendo assim, considerando a 
regra das misturas determinou-se a massa especifica das ligas estudadas. Para a composição 
equiatômica a massa especifica é de aproximadamente 1,83 g.cm-3, enquanto para a liga A2 a massa 
especifica foi de ~1,64 g.cm-3. A liga denominada A2 além de apresentar boa solubilidade entre Al-Li 
também apresentou menor massa específica. Estando em acordo com a premissa acima apresentada. 
Logo essa composição se torna promissora para estudos mais detalhados. Cálculos das propriedades 
mecânicas podem contribuir para a tomada de decisão em relação a produção dessa liga. Assim, a 
relação propriedades-processamento-custo pode ser melhor avaliada. 

 

CONCLUSÕES: 

Extensos esforços estão sendo feitos para desenvolver ligas de elementos multiprincipais para 
diversas aplicações estruturais devido à sua excelente resistência, propriedades antioxidantes e 
anticorrosivas. A massa especifica é uma das principais restrições para a futura aplicação destas ligas 
em aplicações leves, como nos setores de transporte, energia e biomédico. Esses sistemas 
desenvolvidos, com massa específica < 3 g·cm−3 são extremamente limitados. Esse estudo apresentou 
a simulação de diagrama de fases para determinar a melhor relação entre composição/massa específica. 
As simulações realizadas por meio do software Open Calphad apresentaram a composição 
Al0,45Li0,45Mg0,08Si0,02 como sendo a melhor relação entre as fases formadas e sua massa específica. A 
fim de aprimorar prenúncio das ligas de elementos multiprincipais estudos sobre as propriedades são 
bastantes relevantes. 
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