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INTRODUÇÃO    

 O objetivo principal deste projeto de pesquisa é o de produzir e avaliar uma liga de alta entropia 

(HEA’s – High Entropy Alloys) [4][5], de composição: TiZrNbMo contendo adições de Sn nas proporções 

de 0, 3 e 5% em massa atômica, ainda não explorada na literatura, para aplicações competitivas como 

biomaterial [6]. Para isso foram realizadas simulações termodinâmicas envolvendo o método CALPHAD 

com o auxílio do software Thermocalc, a fim de compreender a estabilidade de fases previstas. A liga foi 

produzida por fusão à arco em atmosfera inerte de argônio e posteriormente sua microestrutura avaliada 

através das técnicas de difração de raios-X (DRX), microscopia ótica (MO) e por fluorescência de raios-

X (FRX); as propriedades mecânicas foram avaliadas por meio do ensaio de dureza Vickers; Tais 

ensaios permitiram um melhor entendimento e compreensão do sistema, e a comparação com demais 

ligas já estudadas pela literatura. 

 
METODOLOGIA 
 
 Iniciou-se as simulações termodinâmicas computacionais da liga, baseada no método CALPHAD 

com o auxílio do software Thermocalc. Através desse método, a variação de fases resultantes da 

composição da liga e a influência dos elementos adicionados foi avaliada. As fases presentes nos 

sistemas e a distribuição dos elementos foram previstas a partir das curvas de resfriamento no equilíbrio. 

Assim, a composição da liga pode ser otimizada com a finalidade de formação de solução sólida com 

fase única CCC. Após a simulação termodinâmica e a constatação da forte tendência de formação de 

fase única CCC [1], definiu-se a preparação de três ligas distintas: TiNbZrMoSnx para X = 0, 3 e 5 at%. 

Optou-se em variar a concentração atômica de estanho nas ligas com percentuais de 0%, 3% e 5%, a 

fim de avaliar sua influência nas propriedades mecânicas e na microestrutura da liga, considerando a 

dificuldade em se fundir este elemento junto dos outros elementos da liga com elevados pontos de fusão.  

 Assim, para cada uma das três amostras de peso final igual a 12 g, foram calculadas as 

respectivas massas molares médias, de acordo com as concentrações dos elementos de liga e seus 

pesos atômicos; o Nº de mols, dividindo-se o peso da amostra por sua massa molar média.  

 Definindo-se a fração em peso de cada elemento de liga, a próxima etapa realizada foi a 

pesagem. Neste procedimento, foi utilizada uma balança eletrônica de precisão, modelo Mettler Toledo 

ME203 com capela translucida e sensibilidade 0,001 g. A Tabela 1 mostra os valores em gramas e a 

fração molar de cada um dos elementos para as três amostras estudadas.  
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Tabela 1 - Valores em gramas da pesagem de cada elemento das amostras e concentração molar dos mesmos. 

 Com cada elemento respectivamente pesado, as ligas foram separadas em recipientes 

herméticos distintos e foram fundidas por fusão à arco elétrico em atmosfera controlada de argônio nas 

dependências da FEM-UNICAMP, em Campinas. Os lingotes foram refundidos cinco vezes para a 

manutenção da homogeneidade. Posteriormente, os três lingotes foram cortados em duas metades com 

auxílio de uma máquina Cortadora Metalográfica Fortel 2, utilizando fluído de corte. Para cada amostra, 

uma das partes cortadas previamente, passou por um tratamento térmico de homogeneização realizado 

em forno com atmosfera de argônio em que foram submetidas a uma temperatura de 950ºC por 10 h 

com taxa de aquecimento constante e depois resfriadas até temperatura ambiente dentro do forno. 

Posteriormente, tanto a amostra tratada quanto a não tratada termicamente foram embutidas em uma 

Prensa Embutidora Pneumática EFD 30, então, as amostras foram limpas com água, detergente e 

lavadas em uma lavadora ultrassônica por poucos minutos, como mostra a Fig. 1. 

 Assim, deu-se início ao processo de preparação 

metalográfica para a análise de DRX, MO, FRX e dureza. Foi feito 

o lixamento da superfície com auxílio de uma máquina 

politriz/lixadeira Arotec Aropol – VV, começando pela lixa d’água 

Nº400, partindo para a Nº800, Nº1200 e Nº2000. Após a utilização 

de cada lixa, a amostra foi observada no microscópio ótico a fim 

de verificar a subsequente eliminação de riscos na amostra, até 

se obter o resultado esperado.  

 Com as amostras devidamente lixadas, cada uma delas foi 

levada ao DRX, em que foi analisado a faixa de ângulos de 15º à 90º, 

com uma medida feita a cada 0,008º em um difratômetro de raios-x 

modelo X’pert da panalytical.  Os resultados do DRX foram analisados no software X’Pert High Score Plus a fim de 

verificar qual as estruturas cristalinas das fases presentes e então os resultados foram plotados no software OringPro 

8.5 para melhor visualização.  

 Posteriormente, as amostras passaram por um processo final de preparo da superfície em que foi feito o 

polimento utilizando-se alumina em suspensão em concentrações de 0,05 µm e 0,3 µm, a fim de se obter uma 

superfície espelhada. Após o processo, as superfícies foram 

avaliadas em microscópio ótico para verificar a eficácia do 

processo, como mostra a Fig. 2.  

 Com as amostras devidamente polidas, elas passaram 

pelo ensaio de FRX utilizando-se uma um espectrômetro da marca 

Shimadzu EDX-7000. Por meio deste ensaio foi possível comparar 

a composição em massa de cada elemento da liga até o momento, 

com as concentrações previamente estipuladas e pesadas no 

início da pesquisa. 

 Por fim, realizou-se um ensaio de dureza Vickers com 

durômetro digital Buehler Série 2100, com carregamento de 500 

gt por 15 s, em que se tirou 5 medidas para cada amostra. A partir 

daí, foi possível obter a dureza média das amostras e comparar 

com demais ligas comerciais. 

Peso de cada elemento por amostra e proporção atômica

Amostra Zr (g)
% Molar 

Zn
Ti (g)

% Molar 

Ti
Nb (g)

% Molar 

Nb
Sn (g)

% Molar 

Sn
Mo (g)

% Molar 

Mo

Massa 

Amostra 

(g)

TiSn0%NbZrMo 3,340 25,000 1,749 25,000 3,401 25,000 0,000 0,000 3,513 25,000 12,003

TiSn3%NbZrMo 3,252 24,250 1,677 24,250 3,255 24,250 0,516 3,000 3,361 24,250 12,061

TiSn5%NbZrMo 3,158 23,750 1,629 23,750 3,157 23,750 0,850 5,000 3,261 23,750 12,055

Figura 1 - Amostras embutidas, sob processo de 
lixamento. Em cada amostra, encontra-se a 
parte tratada e não tratada termicamente. 

Figura 2 - Amostra com composição 3% Sn após 
polimento, observada em microscópio ótico, com lente 

de aumento 10X. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 Por meio do ensaio de FRX (obtidos em % de massa), os valores foram convertidos em 

percentual atômico e os valores, são mostrados na Tabela 2.  

 

 

 

 Comparando-se os resultados obtidos pelo FRX e os valores da composição nominal da liga 

(Tabela 1), observam se que os valores medidos estão em boa conformidade com as composições 

nominais da liga, com os teores de Ti ligeiramente superiores.  

A Fig. 3 apresenta a imagem de MO obtida para a amostra contendo 3% at de Sn não tratada. 

Pode se observar a formação de uma microestrutura bruta de solidificação tipicamente dendrítica [7] 

com o surgimento de poros. A Tabela 3 apresenta os valores de dureza Vickers obtido para todas 

amostras de estudo.  

 

Tabela 3- Análise de Dureza Vickers das amostras e desvio padrão das medidas. 

 A partir dos valores de dureza obtidos, pode-se observar que:  

 i) há uma diminuição no valor de dureza após o tratamento térmico entre as amostras de mesma 

composição. Tal fato é esperado pois após o tratamento térmico de homogeneização há uma diminuição 

das tensões internas residuais do material [2].  ii) a adição de estanho resulta em um aumento da dureza 

das ligas (independente da condição), ou seja, de 476,6 HV na amostra sem estanho para 544,5 HV 

para a amostra com 5 % de estanho, ambas na condição não tratada. É importante mencionar ainda que 

os valores de dureza das ligas são superiores as ligas reportadas na literatura, tais como:  CpTi (90-160 

HV) e outras tradicionalmente utilizadas na biomedicina, como Ti-Al-6V (349 HV) e Co-Cr-Mo (328 HV), 

o que reforça o potencial competitivo da liga deste estudo.  

A difração de raios-X foi utilizada para a identificação das fases presentes nas amostras antes e 

após o tratamento térmico. As Figuras 3 e 4 apresentam os padrões de raios-X para as amostras com 

Concentração Média Atômica FRX (%)

Diferença entre concentração 

atômica estipulada e medida 

(%)

0% Sn 3% Sn 5% Sn 0% Sn 3% Sn 5% Sn

Zr 25,095 24,350 23,895 0,095 0,100 0,145

Mo 24,068 23,382 23,079 -0,932 -0,868 -0,671

Nb 24,641 24,063 23,563 -0,359 -0,187 -0,671

Ti 27,636 26,516 26,357 2,636 2,266 2,607

Sn 0,000 2,774 4,519 0,000 -0,226 -0,481

Medidas Dureza Vickerzs

0% Sn 3% Sn 5% Sn Desvio Padrão

NT (HV) TT (HV) NT (HV) TT (HV) NT (HV) TT (HV) 10,93746 NT 0%

1 469,2 434,3 525,6 477,8 533,2 478,9 6,942622 TT 0%

2 474,6 450,8 510,9 488,8 558,3 509,7 11,43429 NT 3%

3 474,6 447,8 514,1 476,7 550,2 496,5 7,577269 TT 3%

4 469,2 450,8 518,1 473,5 548,8 530,6 11,48769 NT 5%

5 495,6 448,8 539,6 468,2 531,9 518,1 19,91879 TT 5%

Média 476,6 446,5 521,7 477,0 544,5 506,8

Tabela 2-- Resultado FRX:  Porcentagem atômica dos elementos ligantes das 6 amostras. Em que TT se 
refere à amostra tratada termicamente e NT à amostra não tratada termicamente. 
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0%, 3% e 5% de Sn, nos estados como fundido e após tratamento térmico, respectivamente. 

Primeiramente, pode-se observar a presença majoritária da fase CCC em todas as amostras 

independente da condição [7]. Há ainda uma forte evidência da formação de uma outra fase com 

estrutura CFC ou de um composto intermetálico, com picos próximos ao da fase CCC, mas, como os 

resultados ainda estão sob investigação, os picos desta fase não foram indexados [7]. No entanto, ao 

se comparar os diferentes estados das amostras, nota-se um leve deslocamento dos picos de difração 

da fase CCC para a direita nas amostras tratadas termicamente em relação às amostras no estado como 

fundido, o que deve estar relacionado com uma leve diminuição do parâmetro de rede da estrutura CCC 

[3].  

 

Figura 3- Padrões de difração de raios-x para as amostras de TiNbZrMoSnx para X = 0, 3 e 5 at%.   no  estado bruto de solidificação.,  

 

 
 
 

Figura 4- Padrões de difração de raios-X para as amostras de TiNbZrMoSnx para X = 0, 3 e 5 at%.    tratadas termicamente.  
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CONCLUSÕES: 

Neste estudo, tratamos da síntese e investigação da estrutura e das propriedades mecânicas da 

liga de alta entropia [4][5] TiNbZrMoSnx para X = 0, 3 e 5 at% com foco nas aplicações biomédicas [6]. 

As análises de FRX indicaram porcentagens muito próximas de cada elemento em sua composição 

original nas amostras de TiZrNbMoSn nos estados como fundido e após tratamento térmico. A imagem 

de MO indicou a presença de microestrutura dendrítica, com leve surgimento de pequenos poros [7]. Os 

dados de dureza revelam que após o tratamento térmico, em todas as amostras, houve uma diminuição 

do valor de dureza. Fato que era esperado e pode ser justificado pelo alívio de tensões internas residuais 

[2]. Também pode-se observar que o estanho possui efeito endurecedor na liga, em que aumentando 

sua concentração até 5%, também houve um incremento no valor de dureza, tanto para as ligas tratadas 

quanto para as não tratadas. 

 Através da análise dos padrões de DRX, pode-se dizer que para todas a ligas, tanto tratadas 

termicamente quanto não tratadas, há uma tendência majoritária à formação de fase CCC, como 

indicado pelas simulações termodinâmicas [1].  Para as amostras não tratadas, ao aumentar o teor de 

estanho há uma discriminação de um segundo pico aos principais, indicando possivelmente, a 

precipitação de um composto intermetálico e/ou uma fase com estrutura CFC (sob análise)[7]. Para as 

amostras tratadas termicamente, também há indícios da formação de um composto intermetálico, com 

picos menos intensos do que a fase principal e também pode-se observar um deslocamento do ângulo 

de difração para a direita, indicando uma diminuição dos parâmetros de rede [3].  
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