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1. INTRODUÇÃO: 

O presente projeto consiste no estudo de uma liga de alta entropia, do sistema TiZrNbFeNiCr, para a 

armazenagem de hidrogênio em estado sólido. Busca-se realizar a otimização da composição, caracterização 

microestrutural e das propriedades de armazenamento de hidrogênio do material estudado. Tal liga, com 

composição equiatômica, processada por fusão a arco, foi originalmente desenvolvida dentro de um projeto regular 

recentemente finalizado da FAPESP, e resultados muito promissores quanto à capacidade de absorção e 

reversibilidade de hidrogênio em temperatura ambiente, sem a necessidade de etapas prévias de ativação, foram 

observados.  

No entanto, para fins de se obter um melhor desempenho e performance na armazenagem de hidrogênio, 

bem como nas propriedades de reversibilidade e cinética de absorção/dessorção, busca-se com este projeto avaliar 

o comportamento de uma liga não equiatômica do mesmo sistema, de composição Ti25Zr10Nb5Fe30Cr15Ni15, 

previamente selecionada por meio de cálculos termodinâmicos. Espera-se que a liga selecionada demonstre, em 

comparação com as ligas atualmente estudadas na literatura, ser mais eficiente para a armazenagem de grandes 

quantidades de hidrogênio em temperatura ambiente. 

2. METODOLOGIA: 

2.1. SIMULAÇÃO TERMODINÂMICA: 

Em busca de se identificar composições monofásicas com alta tendência de formação da fase de laves do 

tipo C14, a simulação termodinâmica do sistema TiZrNbFeNiCr foi realizada. O método utilizado é denominado 

CALPHAD, implementado através do software ThermoCalc, cuja principal premissa é averiguar a formação das fases 

no material conforme a variação da composição, isto é, a influência dos elementos adicionados na obtenção de 

fases ricas em sítios intersticiais octaédricos, tetraédricos e fases de Laves do tipo C14 (hexagonal). 

A Figura 1 apresenta a simulação termodinâmica realizada para a liga Ti25Zr10Nb5Fe30Cr15Ni15, selecionada 

por meio da simulação do sistema TiZrNbFeNiCr. Como pode-se observar, à medida que ocorre o resfriamento, há 

uma forte tendência de que a liga cristalize em fase única, formando majoritariamente a fase de Laves C14, com 

resquícios de fases cúbicas do tipo C15 e CCC. Este levantamento, aliado ao parâmetro VEC = 6,45 calculado para a 

liga selecionada - conforme relatado na literatura -, permite concluir que a mesma teria um potencial muito grande 

em apresentar um desempenho satisfatório no que diz respeito à armazenagem de hidrogênio em temperatura 

ambiente e moderada. 
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Figura 1: Curva de resfriamento no equilíbrio contendo a fração das fases calculadas para a liga 

Ti25Zr10Nb5Fe30Cr15Ni15 em composição equiatômica, obtida pelo método CALPHAD. 

 
Fonte: ThermoCalc. 

 

2.2. PESAGEM E PROCESSAMENTO: 

Após a confirmação de que a liga em questão teria potencial na formação de fase única do tipo C14 e 

apresenta o VEC na faixa desejada, iniciou-se o processo de preparação da liga em laboratório. É importante 

lembrar que a liga de composição equiatômica TiZrNbFeCrNi também foi produzida como amostra de referência 

para fins de comparação. 

O primeiro passo foi realizar a separação e a pesagem de cada um dos elementos antes da fusão a arco. 

Inicialmente, calculou-se o valor em massa de cada elemento que deveria ser separado para possibilitar a fusão da 

composição nas estequiometrias TiZrNbFeCrNi e Ti25Zr10Nb5Fe30Cr15Ni15, que possa resultar em lingotes com massa 

final de 12 g. Os valores encontrados para ambas as amostras se apresentam na Tabela 1: 

Tabela 1: valor em massa de cada elemento necessário para produzir as amostras. 

 
Fonte: autoria própria. 

Desta forma, tornou-se possível realizar a preparação inicial das amostras (separação e pesagem dos 

materiais). Para a pesagem, foi utilizada uma balança de precisão própria para pequenas quantidades de material. 

Considerou-se uma tolerância de 0,002 g a fim de garantir uma boa assertividade nas medições. Após a pesagem, 

todas as amostras foram colocadas em um mesmo frasco, identificado com o nome da liga, para então realizar o 

processamento por fusão a arco. Lembrando que os materiais componentes da liga teriam sido obtidos 

comercialmente na forma de pós finos e/ou pedaços muito pequenos com pureza superior a 99%. 

Após a pesagem e separação das amostras, foi possível fundir as mesmas para homogeneizar a estrutura e 

dar origem às ligas. O método utilizado foi o de fusão a arco em atmosfera controlada, sendo as amostradas 
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refundidas cinco vezes para garantir a homogeneidade necessária. Esta etapa ocorreu nas dependências da 

Faculdade de Engenharia Mecânica da UNICAMP, onde havia equipamentos (fornos elétricos de indução em 

atmosfera controlada) em condições ótimas para fabricar as ligas. 

 

2.3.  PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

As ligas foram primeiramente cortadas em dois pedaços: um destinado à Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV) e o outro para a Difração de Raios-X (DRX). 

O primeiro passou por um processo completo de preparação metalográfica, isto é, foi preciso conferir ao 

material um acabamento superficial refinado, a fim de que a caracterização microestrutural pudesse ser precisa, 

facilitando na assertividade das análises e conclusões. A metalografia se deu da seguinte forma: em primeiro lugar, 

foi realizado o embutimento a frio da liga através de imersão em resina termofixa como estratégia para facilitar o 

lixamento. Em seguida, a amostra foi lixada em uma lixadeira politriz, utilizando-se lixas com diversas gramaturas 

diferentes (de 80 até 2000 grãos/área), evoluindo gradativamente na troca das lixas para ter qualidade no 

acabamento. Para finalizar o tratamento, a amostra foi polida no mesmo equipamento, através da utilização de 

alumina em suspensão (0,3 e 0,5 microns) e lavagem com água destilada. 

Já o pedaço de liga destinado ao DRX foi triturado a partir de um processo manual de maceração. Depois, 

foi fixado a um dispositivo e colocado em um difratômetro de raios-X modelo X’Pert3 Powder para a caracterização. 

 

2.4. DIFRAÇÃO DE RAIOS-X: 

A caracterização por DRX foi realizada nas dependências da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. A 

análise dos resultados está em fase de desenvolvimento, apoiando-se no uso dos softwares HighscorePlus e Origin 

para analisar os difratogramas em mais detalhes. A Figura 2 apresenta o difratograma de raios-X da amostra 

Ti25Zr10Nb5Fe30Cr15Ni15 com a identificação das fases presentes realizadas no software HighscorePlus. É possível 

observar que a liga apresenta a presença majoritária da fase de Laves C14, como indicado pelos picos em azul, que 

possuem uma boa concordância com o difratograma experimental. 

Figura 2: refinamento inicial do difratograma com base em uma microestrutura similar à da liga 

Ti25Zr10Nb5Fe30Cr15Ni15. 

 
Fonte: HighscorePlus. 

 

O método de Rietveld será empregado para extrair os parâmetros de rede e o volume de cada fase, de modo a 

confirmar a predominância da fase de Laves C14 e permitindo uma análise mais completa da estrutura. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A pesquisa se encontra em fase de desenvolvimento e algumas etapas ainda precisam ser concluídas, como: 

análise de DRX, MEV e caracterização das propriedades de armazenagem de hidrogênio das ligas. O resultado mais 

relevante até o momento diz respeito à identificação de fases das ligas obtida experimentalmente, que coincide 

com o resultado da simulação termodinâmica, ou seja: predominância de fase de Laves C14 aliada ao valor do VEC 

próximo de 6,4, o que deve contribuir para um bom desempenho na armazenagem de hidrogênio. 

4. CONCLUSÕES: 

Com o presente projeto, foi observado que a identificação de fases da liga Ti25Zr10Nb5Fe30Cr15Ni15 é equivalente 

ao resultado da simulação termodinâmica implementada pelo método CALPHAD. Com isso, pode-se concluir que a 

simulação termodinâmica é uma ferramenta eficaz e confiável, tendo sido extremamente importante para o 

projeto, visto que foi a base para a escolha de uma liga com alta tendência de formação de fase única hexagonal 

Laves C14. Ademais, foi constatado que, além da composição e estrutura desejadas, a liga preparada 

experimentalmente apresenta o VEC próximo de 6,4, fator decisivo para uma boa performance na armazenagem 

de hidrogênio a temperatura ambiente. Os resultados de MEV e as medições de cinética de absorção/dessorção 

estão em andamento e, em breve, serão concluídas de modo a enriquecer ainda mais o projeto e as análises. Ao 

final do estudo, estes resultados serão devidamente apresentados. 
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