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RESUMO 

 

BARROS, D. F. Investigação experimental da seção isotérmica a 1200°C 
do sistema ternário Al-V-Zr. 2018. 91 p. Dissertação (Mestrado em 
Ciências) – Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, 
Lorena, 2018. 
 
O desenvolvimento de novos materiais com baixa densidade e propriedades 
mecânicas estáveis em altas temperaturas é necessário para reduzir o 
consumo de combustível e consequentemente a emissão de gases no setor 
aeroespacial. Uma nova classe de materiais chamada HEAs (Ligas de Alta 
Entropia), que combinam elementos refratários e alumínio podem ser 
candidatas para superar esse desafio. Ligas de Alta Entropia contendo Al-
Zr-Nb-Ti-V estão sendo estudadas em nosso grupo de pesquisa. Os 
diagramas de fases são uma ferramenta necessária para o desenvolvimento 
e otimização dessas ligas. O objetivo do presente trabalho é a investigação 
experimental do sistema ternário Al-V-Zr a 1200°C. Ligas do sistema foram 
fundidas em um forno a arco com cadinho de cobre refrigerado a água e 
eletrodo não consumível de tungstênio sob atmosfera de argônio. Pedaços 
das amostras foram embrulhados em folhas de Zr e tratadas a 1200°C por 
10 dias usando tubos de sílica em vácuo primário para alcançar o equilíbrio 
termodinâmico. Para a observação das microestruturas, as amostras foram 
preparadas pelo método metalográfico padrão. A composição e 
microestrutura das amostras foram analisadas por microscopia eletrônica de 
varredura (MEV) e espectroscopia por energia dispersiva (EDS). A 
caracterização microestrutural das amostras foi complementada por 
difratometria de raios X (DRX) utilizando pó e radiação de Cu-Kα. No trabalho 
publicado por Guzei (1993) foi proposto a existência de duas fases ternárias 
com estequiometria Zr0,9V0,4Al2,7 e Zr13V2Al5. Entretanto neste trabalho, 
apenas a fase ternária Zr0,9V0,4Al2,7 foi observada. Em contrapartida, 
observou-se a estabilidade uma outra fase ternária com estequiometria 
aproximada (Zr,Al)2V e protótipo Ti2Ni. Uma nova seção isotérmica a 1200°C 
foi proposta baseada no equilíbrio termodinâmico determinado pelas 
medições das composições das fases. 
 
Palavras-chave: Ligas de Alta Entropia. Diagrama de fase. Sistema Al-V-Zr. 
  



 
ABSTRACT 

BARROS, D.F. Experimental Investigation of the isothermal section in 
the Al-V-Zr ternary system at 1200°C. 2018. 91 p. Dissertation (Master of 
Science). Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, 
Lorena, 2018. 
 
The development of new materials with low density and stable mechanical 
properties at high temperature is necessary to reduce fuel consumption and 
consequently the emission of gases. A new class of material called HEA 
combining refractory elements and aluminum can be good candidate to 
overcome this challenge. High entropy alloys in the Al-Zr-Nb-Ti-V system are 
being investigated in our research group. The phase diagram data are a 
necessary tool for the design and optimization of the alloys. The objective of 
these study is an experimental research of the Al-V-Zr ternary system at 
1200°C. Several alloys were melted in an arc furnace using non-consumable 
tungsten electrode in a water cooled copper crucible, under an inert 
atmosphere of argonium. Parts of the samples were treated at 1200 °C for 
10 days using silica tubes sealed under primary vacuum in order to achieve 
the thermodynamic equilibrium. For the observation of microstructures, the 
specimens were prepared following conventional metallographic methods. 
The compositions and microstructures of the alloys were investigated by 
scanning electron microscopy (SEM) and electronic microanalysis (EDS). 
The microstructural characterization was complemented by X-ray 
diffractrometry (XRD) on powder using Cu-kα radiation. In the work published 
by Guzei (1993) the existence of two ternary phases with the stoichiometry 
Zr0,9V0,4Al2,7 and Zr13V2Al5 is indicated. However, in this work only the ternary 
phase Zr0,9V0,4Al2,7 was observed. In addition, another ternary phase with 
approximate stoichiometry (Zr,Al)2V and prototype Ti2Ni was observed. A 
new isothermal section at 1200°C is proposed based on the thermodynamic 
equilibria determined to measured compositions of the phases. 
 
Keywords: High Entropy Alloys. Phase of Diagram. System Al-V-Zr. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O progresso da civilização está atrelado ao desenvolvimento de novos 

materiais, podendo-se citar a Idade da Pedra, Idade do Bronze, Idade do Ferro, 

como épocas onde o desenvolvimento de cada metal trouxe incontáveis avanços 

tecnológicos. A partir da Idade do Bronze o homem começou a desenvolver os 

metais, obtendo uma maior conformabilidade de ferramentas, com o passar dos 

séculos o uso dos metais ganhou grande importância, devido as suas propriedades 

como resistência mecânica e conformabilidade. O desenvolvimento de ligas 

metálicas em geral está atrelado ao “paradigma do elemento base”, onde a liga é 

constituída majoritariamente de um elemento principal (Fe no desenvolvimento de 

aços e Ni em superligas) e alguns elementos adicionados em menor quantidade 

para obter melhores propriedades – há exceções dessa regra como o bronze e 

latão (GAO et al., 2016; YE et al., 2016) 

Nas últimas duas décadas foi introduzido um novo conceito de ligas 

metálicas que utiliza vários metais em proporções equimolares ou  

semi-equimolares, deixando de lado a ideia do elemento base. Essa nova classe 

de ligas foi denominada Ligas de Alta Entropia (High Entropy Alloys – HEAs). 

Segundo Yeh et al (2004), a definição de HEAs é a de “ligas contendo cinco ou 

mais elementos químicos com porcentagens atômicas variando de cinco a trinta e 

cinco por cento”(YEH et al., 2004; CANTOR et al., 2004; GAO et al 2016;  

YE et al., 2016). 

A Figura 1 mostra um diagrama ternário localizando as regiões onde as ligas 

convencionais e as ligas equiatômicas (HEAs) estão situadas. Observa-se que as 

ligas convencionais tendem a se localizar nos vértices do triângulo, indicando a 

existência de um elemento majoritário; já as ligas equiatômicas (HEAs) se localizam 

próximas da região central do diagrama por terem composições próximas à 

estequiometria 1:1:1 (YE et al., 2016). 
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Figura 1 - Ligas convencionais e ligas equiatômicas em um ternário 

 
Fonte: Adaptado de YE et al. (2016) 

 

O conceito de HEAs mudou com o tempo. A primeira definição dada por Yeh 

(2004) levou em conta apenas o número de elementos compostos na liga e suas 

frações, mas pesquisas recentes introduziram elementos em quantidades menores 

que 5% para modificar as propriedades. Os autores Gao et al. (2016),  

Ye et al (2016) e Miracle e Senkov (2017), indicam que o conceito de HEAs 

atualmente não está somente ligado ao número de elementos das ligas, sendo 

levado em conta aspectos microestruturais. As HEAs devem apresentar uma 

microestrutura contendo uma única fase em solução sólida desordenada, onde os 

átomos não ocupam posições fixas na rede cristalina. 

Segundo Yeh et al (2004) “a entropia de mistura ideal de uma liga é máxima 

quando os elementos estão em proporções equiatômicas”. Devido a esse fato, ao 

se misturar diferentes elementos em proporções equiatômicas ou quase-

equiatômicas, a alta entropia de mistura pode estabilizar uma solução sólida 

desordenada ao invés de fases intermetálicas. Em geral, fases intermetálicas são 

estruturas complexas e ordenadas, não suportando deformações plásticas, 

comprometendo assim as propriedades mecânicas do material, diminuindo a 

resistência à corrosão e a estabilidade microestrutural (SENKOV et al., 2010; 

YE et al., 2016; GAO et al., 2016). 

Estudos realizados por Senkov et al. (2010) indicam uma possível aplicação 

das HEA como material estrutural em elevadas temperaturas, sendo utilizados 

metais refratários como Ta e W para aumentar a resistência e estabilidade 

estrutural, tendo alcançado e muitas vezes superado a resistência em altas 
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temperaturas das superligas à base de níquel. Entretanto, uma grande limitação na 

utilização destes metais refratários é sua alta massa especifica, impossibilitando 

seu uso para aplicações aeroespaciais. 

Novas HEAs com massa específica abaixo de 7.0 g/cm3, foram produzidas 

por Senkova, Miracle e Woodward (2013) e Melnick e Soolshenko (2017) utilizando 

metais refratários de baixa massa específica, tais como V (ρ=6.11 g/cm3), Zr 

(ρ=6.51 g/cm3), Cr (ρ=7.14 g/cm3), e Ti (ρ=4.51 g/cm3). Na tentativa de reduzir ainda 

mais a densidade do material, Yurchenko et al. (2016) introduziu o alumínio  

(ρ= 2.7 g/cm3) por ser um dos metais com menor massa especifica. Resultados 

comprovam o efeito benéfico da adição de alumínio nas propriedades mecânicas, 

particularmente no aumento da temperatura de trabalho e aumento da resistência 

em altas temperaturas, pois aumenta a resistência à oxidação. 

 

Aspectos Termodinâmicos nas HEAs 

Desconsiderando-se fatores cinéticos, a formação de uma fase é 

termodinamicamente regida pela energia livre de Gibbs, G, que é relacionada com 

a entalpia, H, e a entropia, S, através da equação (1.1), no caso de ligas formadas 

pela mistura de elementos. 

∆Gmix = ∆Hmix - T∆Smix 
(1.1) 

O termo ∆Gmix é a energia livre de Gibbs da mistura, ∆Hmix é a entalpia de 

mistura, ∆Smix é a entropia de mistura, e T é a temperatura absoluta na qual os 

elementos são misturados. 

Segundo a equação 1.1, em elevadas temperaturas a alta ∆Smix pode 

diminuir significativamente a energia livre de Gibbs, diminuindo assim a tendência 

de ordenamento e separação de fases durante o processo de solidificação, 

tornando mais provável a formação de uma solução sólida desordenada ao invés 

de compostos intermetálicos. Isso faz com que o número total de fases no sistema 

multicomponente seja bem abaixo do número máximo de fases possíveis segundo 

a regra das fases de Gibbs. Estudos recentes utilizando técnicas de alta resolução 

ainda revelaram a presença de precipitados nanométricos em algumas ligas 

(YEH et al, 2004; GAO et al., 2016; OWEN et al., 2017;). 
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Consequências da Alta Entropia 

As HEAs podem apresentar propriedades mecânicas e físicas superiores às 

das ligas convencionais, incluindo alta tenacidade à fratura, limite de resistência 

comparável às das cerâmicas estruturais e significativa resistência à corrosão. 

Segundo Yeh (2006), as possíveis propriedades superiores são explicadas devido 

a alguns fenômenos observados (1) efeito da alta entropia que estabiliza uma 

solução sólida em detrimento da formação de fases intermetálicas, (2) difusão lenta 

– retarda o crescimento e nucleação de uma segunda fase (3) distorção acentuada 

no parâmetro de rede, gerando tensões elásticas residuais na rede cristalina, 

dificultando a movimentação de discordâncias, tendendo a aumentar a dureza, 

reduzir a condutividade elétrica e térmica. 

 

Desempenho mecânico superior em altas temperaturas 

Como abordado anteriormente, a alta entropia de mistura nas HEAs em 

elevadas temperaturas promove a formação de uma única fase em solução sólida. 

Esse fenômeno torna as HEAs possíveis candidatas a serem utilizadas como 

materiais estruturais para altas temperaturas, tendo boa estabilidade 

microestrutural devido à baixa difusão atômica, permitindo assim a manutenção das 

propriedades com o aumento da temperatura (YE et al., 2016). 

A Figura 2 mostra um gráfico de limite de escoamento versus temperatura 

para diferentes tipos de HEAs (estrutura BCC) junto com duas superligas Inconel 

718 e Haynes 230. Observa-se que em baixas temperaturas a resistência das HEAs 

está no mesmo patamar que a resistência da superliga Inconel 718. O 

comportamento passa a ficar discrepante próximo de 600°C, pois observa-se uma 

diminuição acentuada da resistência para a Inconel 718. Em contrapartida algumas 

HAEs conseguem manter o limite de escoamento superiores a 0,5 GPa mesmo em 

temperaturas próximas de 1200°C. 
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Figura 2 – Limite escoamento versus temperatura para algumas HEAs. 

 

Fonte: Adaptada de Ye et al. (2016) 

 

No desenvolvimento de um material muitas vezes é requerido um aumento 

de seu limite de resistência à tração, porém a ductilidade é inversamente afetada. 

A única forma conhecida para se aumentar a resistência com aumento da 

ductilidade é por meio do refinamento de grão. A Figura 3 mostra a resistência de 

diversos materiais em relação ao alongamento. Observa-se que as HEAs possuem 

um comportamento desejável pois possuem alto limite de resistência e grande 

ductilidade, garantindo tolerância ao dano para o material (GAO et al., 2016, 

MIRACLE; SENKOV, 2017). 
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Figura 3 – Limite de resistência à tração versus Alongamento (%) para diferentes materiais 

 
Fonte: Adaptada de Ye et al. (2016) 

 

O estudo de sistemas ternários específicos é importante para o 

desenvolvimento de HEAs, pois indicam possíveis composições onde há menor 

probabilidade de formação de fases intermetálicas e possibilidade de obter uma 

estrutura monofásica, acelerando assim o desenvolvimento das ligas. Atualmente, 

HEAs contendo Al-Ti-V-MR1-MR2 (MR=Metal Refratário) estão sendo estudadas 

pelo Grupo de Diagrama de Fases e Termodinâmica Computacional do  

Demar-EEL-USP, dentre elas, aquelas contendo Zr. Sendo assim, torna-se 

importante e justificável o estudo do diagrama ternário Al-V-Zr. 
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2 OBJETIVO  
 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 Investigar experimentalmente o sistema ternário Al-V-Zr para assim entender 

melhor as relações de fases do sistema, visando o desenvolvimento de HEAs. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Propor uma seção isotérmica do sistema ternário Al-V-Zr a 1200°C. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

3.1 DIAGRAMAS DE FASES BINÁRIOS 

O desenvolvimento das HEAs está intimamente ligado aos estudos das 

relações e estabilidades de fases, para isso convém estudar os diagramas de fases 

binários e ternários para escolher quais composições são capazes de gerar uma 

única fase solução sólida. 

3.1.1 O Sistema Al-V 

A primeira revisão crítica sobre o sistema Al-V foi realizada por Murray (1989), 

que utilizou dados experimentais de Carlson, Kennedy e Wilhelm (1955) e Bailey, 

Carlson, Smith (1959) para construir o diagrama de fases. Posteriormente 

Saunders, Ansara e Dinsdale (1998) modelaram o sistema, conseguindo descrever 

termodinamicamente as fases do binário. O sistema foi estudado posteriormente 

por Richter e Ipser (2000) partindo do Al puro até 50% at. V através das técnicas 

de análise térmica diferencial (DTA), difração de raios X (DRX) e microanálise 

eletrônica (EPMA).  

Na Figura 4 está mostrado o diagrama proposto por Gong et al (2004), na 

Tabela 1 estão apresentadas as transformações invariantes existentes no sistema, 

e as informações cristalográficas das fases estão mostradas na Tabela 2. 

Figura 4 - Diagrama de fases reavaliado do sistema Al-V 

   
Fonte: Gong et al. (2004) 
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Existem 5 aluminetos no sistema - Al21V2, Al45V7, Al23V4, Al3V e Al8V5 – sendo 

todos estequiométricos e formados por reações peritéticas. No sistema pode-se 

destacar a grande solubilidade de Al na fase (V) (46%at. Al) em 1404°C. No estudo 

publicado por Saunders, Ansara e Dinsdale (1998), a solubilidade máxima de Al na 

fase (V) está por volta de 43% at. Al. No trabalho publicado por Huber e Richter 

(2010) indicou-se a provável existência da fase AlV estável em baixas 

temperaturas, porém sua estrutura cristalina não foi determinada. O estudo de 

Richter e Ipser (2000) mostrou variações na descrição do diagrama, indicando a 

existência de um intervalo de solubilidade para os compostos Al3V e Al8V5, e 

mudanças na temperatura de fusão na linha liquidus referentes às duas fases. 

O sistema Al-V foi recentemente reavaliado utilizando o método Calphad por 

Lindahl et al. (2015), que apresentaram resultados semelhantes aos estudos 

anteriores, observando altos teores de Al na solução sólida rica em V. Porém, foi 

considerada a estabilidade da fase Laves C15 em baixas temperaturas na região 

rica em V, indicando que a fase BCC ordenada é mais estável que a fase BCC 

desordenada nesta região. A versão publicada por Gong et al. (2004) apresenta 

resultados condizentes com a maioria dos estudos realizados anteriormente, porém 

não indica a estabilidade de uma fase BCC ordenada. 

Tabela 1 - Transformações invariantes no sistema Al-V 

Transformação Temp
°C Tipo 

Al (0%at. V) ↔ L (0%at. V) 660 Fusão 

V (0% at. Al) ↔ L (0%at. Al) 1910 Fusão 

L (~1%at. V) + V7Al45 (13.7%at. V) ↔ VAl10 (8.7%at.V) 687 Peritética 

L (28%at. V) + (V) (46%at. V) ↔ V5Al8 (38.5%at. V) 1404 Peritética 

L (19%at. V) + V5Al8 (38.5%at. V) ↔ VAl3 (25%at. V) 1273 Peritética 

L (~0.5%at. V) + V4Al23 (14.8%at. V) ↔ V7Al45 (13.7%at. V) 723 Peritética 

L (~0.2%at. V) + VAl10 (8.7%at. V)↔ (Al)  664 Peritética 

L (0.5%at. V) + VAl3 (25%at. V) ↔ V4Al23 (14.8%at. V) 736 Peritética 

Fonte: Gong et.al. (2004)   
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Tabela 2 - Informações cristalográficas das fases sólidas estáveis no sistema Al-V 

Fase Protótipo Símbolo 
Pearson 

Grupo 
Espacial 

Parêmetro de 
Rede (nm) 

(Al) Cu cF4 Fm-3m 
a=0.40497 
b=0.40497 
c=0.40497 

VAl10 VAl10 cF176 Fd-3m 
a=1.4492 
b=1.4492 
c=1.4492 

V7Al45 V7Al45 mS104 C12/m1 
a=2.0827 
b=0.7621 
c=1.1081 

V4Al23 V4Al23 hP54 P63/mmc 
a=0.7692 
b=0.7692 
c=1.704 

VAl3 TiAl3 tI8 I4/mmm 
a=0.3778 
b=0.3778 
c=0.8324 

V5Al8 Cu5Zn8 cI52 I-43m 
a=0.9234 
b=0.9234 
c=0.9234 

(V) W cI2 Im-3m 
a=0.306 
b=0.306 
c=0.306 

Fonte: Villars e Calvert (1997) 
 

3.1.2 O Sistema Al-Zr 

Na Figura 5 está mostrado o diagrama de fases publicado por Okamoto 

(2002), as transformações de fases existentes no sistema estão apresentadas na 

Tabela 3. As informações cristalográficas das fases sólidas estáveis estão listadas 

na Tabela 4. 

O sistema Al-Zr tem grande importância tecnológica, pois algumas ligas 

deste sistema apresentam potencial para aplicações nucleares devido à baixa 

absorção de nêutrons térmicos. O sistema apresenta dez compostos 

intermetálicos: Zr3Al, Zr2Al, Zr5Al3, Zr3Al2, Zr4Al3, Zr5Al4, ZrAl, Zr2Al3, ZrAl2 e ZrAl3. 

Observa-se notável solubilidade de Al no (Zr) ht, aproximadamente 25%at. Já o  

(Zr) rt pode solubilizar no máximo 7% at. de Al, segundo Fischer e Colinet (2015). 

Uma compilação dos dados da literatura foi realizada por Murray e Peruzzi (1992).  
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Figura 5 - Diagrama de fases do sistema Al-Zr (experimental) 

 

Fonte: Okamoto (2002) 

 

Um dos compostos mais estudados é o Al3Zr visando aplicações em núcleos 

de reatores nucleares. Outras ligas deste sistema, ricas em alumínio, também são 

estudadas para aplicações na indústria aeronáutica, devido à baixa densidade do 

alumínio como material estrutural. O sistema também tem sido estudado no 

desenvolvimento de ligas amorfas e nanocristalinas (GA̧SIOR et al., 2014; 

DU et al., 2015). 

Uma revisão experimental foi publicada por Okamoto (2002) e uma 

reavaliação foi feita por Fischer e Colinet (2015). De acordo com essa reavaliação, 

os compostos Zr2Al3, Zr3Al2 e Zr5Al3 formam-se por transformações peritéticas, 

ZrAl3, ZrAl2 e Zr5Al4 formam-se congruentemente a partir da fase líquida, os 

compostos Zr3Al, Zr2Al, Zr4Al3 e ZrAl formam-se por uma transformação do tipo 

peritetóide. Observa-se transformações de fases próximas de 1200°C na região 

entre 50 – 70% at. de Zr. A grande solubilidade de alumínio na fase (Zr) ht em altas 

temperaturas é algo desejável para aplicações envolvendo HEAs, pois garante uma 

solução sólida desordenada estável.  
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Tabela 3 - Transformações invariantes no sistema Al-Zr 

Transformação Temp
°C Tipo 

Al (0% at. Zr) ↔ L (0%at. Zr) 660 Fusão 

Zr (100%at. Zr) ↔ L (100% Zr) 1855 Fusão 

L (49% at.Zr) ↔ Zr2Al3 (40%at. Zr) + Zr5Al4 ht (55.6 %at. Zr) 1485 Eutética 

Zr2Al3 (40%at. Zr) + Zr5Al4 ht (55.6%at. Zr) ↔ ZrAl rt (50%at. Zr) 1275 Peritetóide 

L (41%at. Zr) + ZrAl2 (33.3%at. Zr) ↔ Zr2Al3 (40%at. Zr) 1590 Peritética 

L (33.3%at. Zr) ↔ ZrAl2 (33.3%at. Zr) 1660 Congruente 

L (28%at. Zr) ↔ ZrAl3 (25%at. Zr) + ZrAl2 (33.3%at. Zr) 1500 Eutética 

L (25%at. Zr) ↔ ZrAl3 (25%at. Zr) 1580 Congruente 

L (~0%Zr) + ZrAl3 (25%at. Zr) ↔ (Al) 660,8 Peritética 

Zr5Al4 ht (55.6%at. Zr) ↔ ZrAl rt (50%at. Zr) + 
 Zr4Al3 rt (57.1%at. Zr) 1000 Eutetóide 

L (55.6%at. Zr) ↔ Zr5Al4 ht (55.6%at. Zr) 1550 Congruente 

Zr2Al rt (66.7%at. Zr) + (Zr) ht (88%at. Zr) ↔ Zr3Al rt (75%at. Zr) 1019 Peritetóide 

Zr5Al4 rt (55.6%at. Zr) + Zr3Al2 (60%at. Zr) ↔ Zr4Al3 rt (57.1%at. Zr) 1040 Peritetóide 

L (61%at. Zr) + Zr5Al4 ht (55.6%at. Zr) ↔ Zr3Al2 (60%at. Zr) 1480 Peritética 

L (65%at. Zr) + Zr3Al2 (60%at. Zr) ↔ Zr5Al3 ht (62.5%at. Zr) 1400 Peritética 

Zr5Al3 ht (62.5%at. Zr) ↔ Zr3Al2 (60%at. Zr) +  
Zr2Al rt (66.7%at. Zr) 1000 Eutetóide 

Zr5Al3 ht (62.5%at. Zr) + (Zr) ht (80.1%at. Zr) ↔  
Zr2Al rt (66.7%at. Zr) 1215 Peritetóide 

L (69%at. Zr) ↔ Zr5Al3 ht (62.5%at. Zr) + (Zr) ht (80.1%at. Zr) 1350 Eutética 

Zr3Al rt (75%at. Zr) + (Zr) ht (80.1%at. Zr) ↔ (Zr) rt (91.7%at.Zr) 910 Peritetóide 

Fonte: Okamoto (2002) 
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Tabela 4 - Informações cristalográficas das fases sólidas estáveis no sistema Al-Zr 

Fase Protótipo Símbolo 
Pearson 

Grupo 
Espacial 

Parêmetro de 
Rede (nm) 

(Al) Cu cF4 Fm-3m 
a=0.40497 
b=0.40497 
c=0.40497 

(Zr) ht W cI2 Im-3m 
a=0.3614 
b=0.3614 
c=0.3614 

ZrAl3 ZrAl3 tI16 I4/mmm 
a=0.3999 
b=0.3999 
c=1.7283 

ZrAl2 MgZn2 hP12 P63/mmc 
a=0.5282 
b=0.5282 
c=0.8448 

Zr2Al3 Zr2Al3 oF40 Fdd2 
a=0.9601 
b=1.3906 
c=0.5574 

ZrAl rt TiI oS8 Cmcm 
a=0.3353 
b=1.0866 
c=0.4266 

Zr5Al4 ht Ti5Ga4 hP18 P63/mcm 
a=0.8447 
b=0.8447 
c=0.5810 

Zr4Al3 rt Zr4Al3 hP7 P6/mmm 
a=0.5433 
b=0.5433 
c=0.5390 

Zr3Al2 Zr3Al2 tP20 P42/mnm 
a=0.7630 
b=0.7630 
c=0.6998 

Zr5Al3 ht W5Si3 tI32 I4/mcm 
a=1.1049 
b=1.1049 
c=0.5396 

Zr2Al rt Co1.75Ge hP6 P63/mmc 
a=0.4889 
b=0.4889 
c=0.5925 

Zr3Al rt Cu3Au cP4 Pm-3m 
a=0.4392 
b=0.4392 
c=0.4392 

(Zr) rt Mg hP2 P63/mmc 
a=0.3247 
b=0.3247 
c=0.5177 

Fonte: Villars e Calvert (1997) 
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3.1.3 O Sistema V-Zr 

As fases e relações de equilíbrio para o sistema V-Zr foram estudadas no 

passado por Rostoker e Yamamoto (1954), Willians (1955), Petrova (1962) e 

avaliadas por Smith (1990) que propôs o diagrama de fases apresentado na  

Figura 6. O sistema V-Zr possui cinco fases estáveis – L, (V), V2Zr, (β Zr) e (α Zr), 

diferente dos outros sistemas acima citados, existe somente um composto 

intermetálico não estequiométrico (V2Zr). Um estudo realizado por Voroshilov e 

Kuz’ma (1967) propôs a estabilidade de uma fase com protótipo Ti2Ni e 

estequiometria VZr2, porém nenhum outro estudo mostrou uma fase com tal 

estequiometria. O sistema também apresenta duas outras transformações 

invariantes, uma transformação eutética L ↔ V2Zr + (βZr) e uma transformação 

eutetóide (βZr) ↔ V2Zr + (αZr) (ZHAO et al., 2012). Observa-se que a máxima 

solubilidade de V na fase (βZr) é de 16,5% at. e que a máxima solubilidade de Zr 

na fase (V) é de 5% at. 

Uma modelagem do sistema foi realizada por Servant (2005) usando o 

método Calphad, obtendo uma boa aproximação com os dados disponíveis pela 

literatura. Na Tabela 5 estão apresentadas as transformações invariantes do 

sistema, as informações cristalográficas das fases sólidas estáveis estão listadas 

na Tabela 6. 

Figura 6 - Diagrama de fases do sistema V-Zr (experimental) 

Fonte: Smith (1990) 
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Tabela 5 Transformações invariantes no sistema V-Zr 

Transformação Temp
°C Tipo 

V (0%at. Zr) ↔ L (0%at. Zr) 1910 Fusão 

Zr (0%at. V) ↔ L (0%at. Zr) 1855 Fusão 

(βZr) (91.4%at. Zr) ↔ V2Zr rt (34.5%at. Zr) + (αZr) (99%at. Zr) 777 Eutetóide 

L (48%at. Zr) + (V) (5%at. Zr) ↔ V2Zr (33.3%at. Zr) 1300 Peritética 

L (57%at. Zr) ↔ V2Zr (35%at. Zr) + (βZr) (83.5%at. Zr) 1265 Eutética 

Fonte: Smith (1990) 
 

 

Tabela 6 - Informações cristalográficas das fases sólidas estáveis no sistema V-Zr 

 
 
 
  

Fase Protótipo Símbolo 
Pearson 

Grupo 
Espacial 

Parêmetro de 
Rede (nm) 

(Zr) rt Mg hP2 P63/mmc 
a=0.3247 
b=0.3247 
c=0.5177 

(Zr) ht W cI2 Im-3m 
a=0.3614 
b=0.3614 
c=0.3614 

ZrV2 MgCu2 cF24 Fd-3m O2 
a=0.743 
b=0.743 
c=0.743 

(V) W cI2 Im-3m 
a=0.306 
b=0.306 
c=0.306 

Fonte: Villars e Calvert (1997) 
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3.2 SISTEMA TERNÁRIO Al-V-Zr 

O primeiro estudo do sistema ternário Al-V-Zr foi realizado por Raman (1966) 

que propôs uma seção isotérmica a 1100°C, mostrada na Figura 7(a), onde pode 

ser observada a existência de dois compostos ternários (Zr0,9V0,4Al2,7 e Zr13V2Al5) e 

uma importante solubilidade de Al na solução sólida rica em (V). Uma nova 

avaliação da seção isotérmica foi proposta por Guzei (1993), mostrada na  

Figura 7(b), tendo encontrado as mesmas fases que Raman (1966), porém alguns 

campos de estabilidade foram modificados. Observa-se que houve uma diminuição 

da solubilidade de Zr na solução sólida rica em (V), já o campo de solução sólida 

(βZr) foi pouco modificado.  

Os resultados de Guzei (1993) indicam que a fase Zr0,9V0,4Al2,7 é 

estequiométrica, porém Raman (1966) sugere que existe um campo de solubilidade 

dos três elementos na estrutura desta fase, os dois estudos indicam que a fase 

ternária possui protótipo Cu3Au. Segundo Guzei (1993), o composto Zr13V2Al5 

também apresenta solução sólida substitucional do zircônio pelo vanádio, 

entretanto Raman (1966) indica que a fase tem composição estequiométrica. 

Nenhum estudo determinou as informações cristalográficas do composto.  

Segundo os dois autores, a fase ZrAl2 apresenta uma grande solubilidade de 

V que substitui o Al na estrutura desta fase, chegando a aproximadamente 52% at. 

de V. Um estudo feito por Gangberg, Nowotony e Benesovsky (1965) sugere a 

estabilidade de uma fase ternária de estequiometria AlVZr, com protótipo MgZn2, 

porém o composto possui mesma estrutura da fase ZrAl2, os estudos de Raman 

(1966) e Guzei (1993), indicam que esse composto pertence à fase ZrAl2, com alta 

solubilidade de V. Em relação à fase ZrV2, Guzei (1993) propôs que ela seja 

estequiométrica no binário enquanto Raman (1966) sugere uma solubilidade não 

negligenciável de Zr em relação à estequiometria ideal. Os dois autores, porém, 

sugerem uma solubilidade importante de Al (~10 %at Al) substituindo o V na 

estrutura desta fase. 

Nenhum dos autores mostrou as relações de equilíbrio entre as fases ZrAl2 

e Zr4Al3 no ternário. Uma investigação mais aprofundada das regiões não 

reportadas ou em discordância é importante para melhor compreensão das 

relações de equilíbrio para as fases do sistema Al-V-Zr. 
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Figura 7 - Seção isotérmica a 1100ºC do sistema Al-V-Zr 
a) 

 
 

b) 

Fonte: a) Raman (1966) 
b) Guzei (1993) 
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4 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

A Figura 8 mostra a região onde as primeiras amostras foram confeccionadas, 

baseando-se no centro de cada tie-triangle da seção proposta por Guzei (1993). 

Foram produzidas e tratadas 16 amostras, evitando as regiões de estabilidade da 

fase líquida. Todos os equipamentos usados estão disponíveis no Demar- 

EEL/USP. 

 

Figura 8 – Composições das amostras produzidas para o estudo do sistema Al-V-Zr.  

 

Fonte: Adaptada de Guzei (1993) 
Nota: As composições das amostras estão indicadas pelos pontos (•) e identificadas pelos 
números de 1 a 16. 

 
4.1 Fusão a arco 

Os metais Al, V e Zr com alto grau de pureza foram pesados em uma balança 

de precisão de 0,1 mg. Posteriormente, as matérias-primas foram fundidas em 

forno a arco sob atmosfera de argônio com eletrodo não-consumível de tungstênio 

em um cadinho de cobre refrigerado à água. Antes da primeira fusão de cada 

amostra foi realizado um procedimento de evacuação de ar e purga utilizando-se 

argônio. Esse procedimento foi realizado quatro vezes com o intuito de garantir uma 

atmosfera com baixo teor de oxigênio/nitrogênio no interior do forno. Cada amostra 
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foi fundida por 5 vezes, virando-a 180° após cada fusão, de maneira a garantir a 

homogeneidade química e microestrutural. Para eliminar contaminações residuais 

no interior do forno, foi fundido um getter de titânio antes de cada fusão das 

amostras. Após fusão, as amostras foram cortadas ao meio em uma cortadeira de 

precisão isomet, sendo uma das partes submetida a tratamento térmico. As duas 

metades foram novamente seccionadas para caracterização microestrutural por 

meio de Difratometria de Raios X (DRX) e Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV) nos estados bruto de fusão e após o tratamento térmico. 

 

4.2 Tratamento térmico 

Os tratamentos térmicos foram realizados em forno tubular da marca  

Thermal-Technology, modelo Lindberg. Anteriormente ao tratamento foi feito um 

levantamento do perfil térmico do forno observando a região onde as amostras são 

alocadas, assegurando uma máxima variação de 30°C em 16 cm. As amostras 

foram encapsuladas a vácuo em tubos de quartzo. Para maior proteção à oxidação, 

as amostras foram envolvidas em folhas finas de zircônio. Para acelerar a cinética 

de transformação de fases, o tratamento térmico foi feito a 1200°C por 240 horas 

(10 dias), com as amostras sendo resfriadas ao ar/água ao final do processo. A 

temperatura do tratamento é próxima de trabalhos anteriores no sistema Al-V-Zr 

(1100°C) – (RAMAN, 1966; GUZEI, 1993), permitindo assim uma comparação 

direta com os resultados encontrados. 

 

4.3 Preparação metalográfica 

As amostras foram embutidas a quente em baquelite para melhor manuseio nas 

etapas de lixamento e polimento. Após o embutimento, as amostras foram lixadas 

utilizando lixa d’água circular, com rotação de 300 RPM. Para o lixamento foram 

utilizadas lixas de 300, 500, 800, 1200 e 2400 mesh, nessa ordem. Por fim, as 

amostras foram polidas em uma politriz com rotação de 600 RPM, utilizando como 

fluido de polimento uma suspensão de sílica coloidal com tamanho de partícula de 

0,05 µm. 
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4.4 Caracterização microestrutural: MEV e EDS 

Após a preparação metalográfica, as microestruturas das amostras foram 

caracterizadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) em um equipamento 

de bancada, da marca HITACHI, modelo TM3000. As imagens foram obtidas por 

elétrons retroespalhados. No mesmo equipamento foram realizadas medições de 

composição química utilizando espectroscopia de energia dispersiva (EDS). Foram 

realizadas análises de EDS de campo em ampliações menores para a medição da 

composição química global da liga e análises de EDS pontuais para a medição da 

composição química de cada fase presente na microestrutura. Os valores de EDS 

são resultados de medidas realizadas em pelo menos 6 partículas de cada fase. 

 

4.5 Caracterização microestrutural: DRX 

Para análise complementar das fases presentes nas microestruturas das 

amostras, foram feitas medidas por difratometria de raios X utilizando o difratômetro 

Empyrean da empresa Panalytical. O ensaio foi realizado com radiação de Cu-kα, 

ângulo de varredura de 10 a 90°, passo angular de 0,02° com tempo de 150 s por 

passo. Os difratogramas obtidos foram analisados utilizando o software PowderCell 

(Kraus; Nolze, 1996) com as informações cristalográficas compiladas em Villars e 

Calvert (1997). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 7 apresenta as composições nominais das amostras, junto com as 

possíveis variações na composição depois da fusão, atribuindo a variação de 

massa para cada elemento separadamente. Também são mostradas as 

composições das amostras as cast medidas por EDS. Ao compararmos as 

composições das amostras medidas por EDS em relação a uma possível variação 

composicional, observamos que ocorre um deslocamento preferencial para valores 

mais ricos em zircônio, causando um erro sistemático nas medidas de EDS. Os 

desvios nas medições podem ter sido ocasionados por problemas nos padrões 

eletrônicos do equipamento. Na análise de cada medida foi observado se existia 

superposição de bandas eletrônicas dos elementos, não sendo observado tal 

condição. Para as amostras 6, 9 e 13 não foram calculadas as variações 

composicionais devido à grande perda de massa durante a fusão pois fraturaram 

após a terceira fusão. Como foram totalmente fundidas anteriormente, considerou-

se que as amostras já apresentavam homogeneidade composicional. As 

micrografias das amostras as cast estão mostradas no Apêndice A. 

Tabela 7 – Composição nominal das amostras - possível variação na composição as amostras após 
a fusão - composição das amostras as cast por EDS  

 

Amostra 

Composição nominal  

(% at.) 

Perda 

de 

Massa 

(%) 

Possível variação na composição 

(% at.) 

Al V Zr Al V Zr 

1 

15,56 62,22 22,22 0,10 15,41-15,60 62,29 – 62,40 22,04 – 22,13 

   As cast 

15,8 Al – 59,3 V – 24,82 Zr 

2 11,11 41,67 47,22 0,04 11,02–11,11 41,60 – 41,67 47,24 – 47,30 

   As cast 

10,7 Al – 38,2 V – 51,1 Zr 

3 18,61 22,78 58,61 0,02 18,57–18,61 41,61 – 41,67 58,59 – 58,62 

   As cast 

17,5 Al – 20,4 V – 62,1 Zr 

(continua) 
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(continuação) 

Amostra 

Composição nominal  

(% at.) 

Perda 

de 

Massa 

(%) 

Possível variação na composição 

(% at.) 

Al V Zr Al V Zr 

4 22,78 5,00 72,22 0,03 22,71 – 22,78 4,96 – 5,00 72,22 – 72,28 

    As cast 

20,9 Al – 4,6 V – 74,5 Zr 

5 27,78 3,89 68,33 0,91 25,99 – 28,14 2,63 – 3,97 68,11 – 70,03 

    As cast 

23,8 Al – 3,4 V – 72,8 Zr 

6 28,33 17,78 53,89 * - - - 

    As cast 

26,2 Al – 16,5 V – 57,3 Zr 

7 38,33 10,56 51,11 0,03 38,28 – 38,34 10,51 – 10,56 51,10 – 51,15 

    As cast 

34,7 Al – 10,2 V – 55,1 Zr 

8 42,23 8,33 49,44 0,11 41,90 – 42,09 8,17 – 8-31 49,62 – 49,78 

    As cast 

38,9 Al – 7,7 V – 53,4 Zr 

9 69,44 5,00 25,56 * - - - 

    As cast 

66,6 Al – 5,1 V – 28,3 Zr 

10 55,55 25,56 18,89 0,10 55,47 – 55,59 25,50 – 25,60 18,85 – 18,93 

    As cast 

53,6 Al – 25,2 V – 21,2 Zr 

11 63,61 22,22 14,17 0,20 63,50 – 63,71 22,09 – 22,28 14,08 – 14,21 

    As cast 

61,5 Al – 22,6 V – 15,9 Zr 

(continua) 
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 (conclusão) 

Amostra 

Composição nominal  

(% at.) 

Perda 

de 

Massa 

(%) 

Possível variação na composição 

(% at.) 

Al V Zr Al V Zr 

12 60,58 31,64 7,78 0,32 60,39 – 60,73 31,47 – 31,79 7,64 – 7,80 

    As cast 

60,2 Al – 30,9 V – 8,9 Zr 

13 70,56 21,11 8,33 * - - - 

    As cast 

69,2 Al – 21,1 V – 9,7 Zr 

14 68,33 10,00 21,67 0,29 68,18 – 68,49 9,78 – 10,01 21,56 – 21,77 

    As cast 

66,2 Al – 9,5 V – 24,3 Zr 

15 34,5 22,50 43,00 0,12 34,33 - 34,56 22,39 – 22,56 42,95 – 43,11 

    As cast 

31,3 Al – 21,9 V – 46,8 Zr 

16 48,50 5,5 46,00 0,09 48,39 – 48,54 5,39 – 5,49 45,99 – 46,11 

    As cast 

43,9 Al – 5,1 V – 51,0 Zr 

Fonte: Autoria própria 

Nota:* Amostras que apresentaram grandes perdas de massa devido a fraturas ocorridas na fusão devido a 

expansões térmicas durante aquecimento/resfriamento no forno a arco. 

 

 

As composições das amostras após tratamento térmico a 1200°C/10 dias estão 

listadas na Tabela 8. A Figura 9 mostra a composição nominal para cada liga (•) e 

a composição medida por EDS (•) para cada amostra. A amostra 13 teve notável 

redução de alumínio. Após o tratamento térmico, observa-se um deslocamento da 

composição das amostras para regiões mais ricas em zircônio.  
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Tabela 8 - Composições globais das amostras tratadas a 1200°C /10d medidas por EDS 

Amostra Al (% at.) V (% at.) Zr (% at.) 
1 14,9 ± 0,3 60,6 ± 0,8 24,5 ± 0,6 
2 10,8 ± 0,2 39,3 ± 0,8 49,9 ± 0,8 
3 19,3 ± 0,1 22,0 ± 1,0 58,7 ± 0,9 
4 21,7 ± 0,6 5,1 ± 1,0 73,2 ± 1,5 
5 24,1 ± 0,3 3,6 ± 0,3 72,2 ± 0,3 
6 25,7 ± 0,5 15,6 ± 2,3 58,7 ± 2,8 
7 35,4 ± 0,2 9,6 ± 0,3 55,0 ± 0,4 
8 38,2 ± 0,4 8,2 ± 0,3 53,6 ± 0,5 
9 66,8 ± 0,4 4,8 ± 0,3 28,4 ± 0,1 
10 54,1 ± 0,4 24,3 ± 0,6 21,6 ± 0,3 
11 59,1 ± 0,1 23,4 ± 0,4 17,5 ± 0,3 
12 56,6 ± 0,2 33,4 ± 0,4 10,0 ± 0,3 
13 59,2 ± 0,8 28 ± 1 12,8 ± 0,6 
14 65,9 ± 0,1 10,3 ± 0,2 23,8 ± 0,2 
15 30,5± 0,4 22,6± 0,3 46,9 ± 0,3 
16 44,3 ± 0,2 5,9 ± 0,2 49,80 ± 0,3 

Fonte: Autoria própria 

Figura 9 - Composições nominais das amostras (•) e medidas por EDS após tratamento térmico a 
1200°C/10 dias (•) 

 

Fonte: Adaptada de Guzei (1993) 
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5.1 REGIÕES DE EQUILÍBRIO DE TRÊS FASES 

Todas as amostras foram confeccionadas visando observar os equilíbrios de 

três fases reportados na seção isotérmica proposta por Guzei (1993). Porém, nem 

todas as amostras apresentaram um equilíbrio de três fases ao serem analisadas 

por MEV e EDS, tendo sido encontradas regiões trifásicas em sete amostras, 

listadas a seguir. 

 

5.1.1 Amostra 1 (15,56 Al – 62,22 V – 22,22 Zr) 

Na Figura 10-a é mostrada uma superposição das composições das fases 

medidas por EDS na amostra 1 após tratamento térmico a 1200°C/10 dias na seção 

isotérmica de Guzei (1993). Na Figura 10-b é apresentada a micrografia da amostra 

1 após o tratamento térmico. Na Tabela 9 são apresentados os valores numéricos 

das composições das fases medidas por EDS, o difratograma da amostra tratada 

está mostrado na Figura 11. O equilíbrio encontrado é diferente do reportado por 

Guzei (1993), observando-se as fases (V), ZrAl2 e uma fase ternária não prevista 

nos estudos anteriores. com a composição aproximada de  

(16 Al – 32 V – 52 Zr). 

Pela análise do difratrograma, constatou-se a existência de uma fase com 

estrutura semelhante à do composto Ti2Ni, que foi observado no binário V-Zr por 

Voroshilov e Kuz’ma (1967) com estequiometria Zr2V. No estudo, os autores 

indicaram uma possível contaminação por oxigênio, porém neste trabalho a fase 

com protótipo Ti2Ni foi observada já nas amostras as cast, sendo que antes de cada 

fusão foi utilizado um getter de titânio para evitar possíveis contaminações com 

oxigênio. Avaliações recentes do binário V-Zr não indicam a estabilidade dessa 

fase. Observa-se que os picos da fase protótipo Ti2Ni correspondem a picos 

diversos encontrados no difratograma, sugerindo assim a existência de uma fase 

com essa estrutura na amostra, não reportada pelos estudos anteriores do sistema 

ternário. 

A composição medida por EDS pode ser aproximada para 16Al-33V-52Zr, 

considerando o desvio nas medidas para regiões ricas em zircônio, a composição 

se aproxima da estequiometria esperada para a fase de protótipo Ti2Ni  

(16Al-32V-48Zr), sugerindo que a fase Zr2V proposta por Voroshinov e Kuz’ma 

poderia ser estabilizada pela substituição do Zr pelo Al, sendo uma nova fase 
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ternária para o sistema. Essa fase de protótipo Ti2Ni será denominada neste 

trabalho de ε, por ser uma possível nova fase ternária. 

Figura 10 - Resultados da amostra 1 após o tratamento térmico a 1200°C/10h-  
 

a) 

 

 

b)  

 Fonte: a) Adaptada de Guzei (1993) 
 b) Autoria própria 

 Nota:  a) Superposição do equilíbrio de fases da amostra tratada a 1200°C na seção 
isotérmica a 1100°C de Guzei (1993) 

               b) Micrografia da amostra 1 após tratamento térmico a 1200°C por 10 dias 

Amostra 1 
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Tabela 9 - Composições químicas das fases presentes na microestrutura da amostra 1 após 
tratamento térmico a 1200°C/10 dias 

 Composição (% at.) 

Fases Al  V  Zr  

ε 16,3 ± 0,3 32,1 ± 0,8 51,6 ± 0,6 

ZrAl2 22,9 ± 0,1 41,0 ± 0,2 36,1 ± 0,2 

(V) 6,0 ± 0,5 92,4 ± 0,7 1,6 ± 0,6 

Fonte: Autoria própria 

Figura 11 - Difratograma da amostra 1 após tratamento térmico a 1200°C/10 dias 
 

Fonte: Autoria própria 

 

5.1.2 Amostra 3 (18,61 Al – 22,78 V – 58,61 Zr) 

Na Figura 12-a é apresentada uma superposição das composições das 

fases medidas por EDS na amostra 3 após tratamento térmico a 1200°C/10 dias 

com a seção isotérmica de Guzei (1993). Na Figura 10-b é apresentada a 

micrografia da amostra 3 após o tratamento térmico. Na Tabela 10 são 

apresentados os valores numéricos das composições das fases medidas por EDS. 

O difratograma da amostra 3 está sendo mostrado na Figura 11. Ao se observar a 

micrografia da amostra nota-se que ocorreu uma transformação de fases no estado 

sólido do (Zr) ht durante o resfriamento após tratamento térmico. Com isso a 

medida composicional dessa região foi obtida fazendo-se varredura em área. 

Devido às pequenas dimensões das fases oriundas da transformação do (Zr) ht não 

ε 
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foi possível a medição de suas composições individuais por EDS. Assim, o 

equilíbrio de fases provável a 1200°C ocorre entre as fases (Zr) ht, ZrAl2 e ε, 

diferente do proposto por Guzei (1993). 

Pela análise do difratograma, constatou-se as fases do equilíbrio ZrAl2 e ε, 

porém o (Zr) ht não foi encontrado devido à transformação ocorrida, explicando o 

aparecimento dos picos referentes às fases (Zr) rt e Zr3Al (sugerida com base nas 

intensidades anômalas de alguns picos de outras fases, pois não aparecem 

isolados), o que está compatível com o que se espera a ocorrer no sistema binário  

Zr-Al. Alguns picos não puderam ser indexados com nenhuma fase sólida estável 

pertencente aos binários, podendo indicar a presença de uma nova fase ainda não 

catalogada, resultante da transformação ocorrida com o (Zr) ht. Observa-se que o 

equilíbrio trifásico encontrado na amostra 3 está coerente com o encontrado na 

amostra 1, reforçando a possível estabilidade da fase ternária ε. 

Figura 12 - Resultados da amostra 3 após tratamento térmico a 1200°/10d  
 

a) 
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b) 

 

Fonte: a) Adaptada de Guzei (1993) 
b) Autoria própria 

Nota:  a) Superposição do equilíbrio de fases da amostra tratada a 1200°C na seção isotérmica 
a 1100°C de Guzei (1993) 

  b) Micrografia da amostra 3 após tratamento térmico a 1200°C por 10 dias 

 

 

Tabela 10 - Composições química das fases presentes na microestrutura da amostra 3 após 
tratamento térmico a 1200°C/10 dias 

 Composição (% at.) 

Fase Al V Zr 

ε 17,2 ± 0,3 28,0 ± 0,2 54,8 ± 0,5 

ZrAl2 22,4 ± 0,3 38,1 ± 0,47 39,5 ± 0,2 

(Zr) ht 16,6 ± 0,3 4,9 ± 0,6 78,5 ± 0,8 

Fonte: Autoria própria 

  

Amostra 3 
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Figura 13 - Difratograma da amostra 3 após tratamento térmico a 1200°C/10 dias 

Fonte: Autoria prória 

 

5.1.3 Amostra 6 (28,33 Al – 17,78 V – 53,89 Zr) 

As fases encontradas em equilíbrio na amostra 6 novamente divergem dos 

resultados de Guzei (1993), sendo mostradas nas Figuras 14-a superposição das 

composições das fases medidas por EDS após tratamento térmico a 1200°/10d na 

seção proposta por Guzei (1993) e 14-b a micrografia da amostra 6 após o 

tratamento térmico. Na Tabela 11 são apresentadas as composições de cada fase 

medidas por EDS e o difratograma da amostra 6 é mostrado na Figura 15. Pela 

análise composicional por EDS e o difratograma constatou-se que as fases em 

equilíbrio foram ZrAl2, Zr (ht) e Zr5Al3 (rt). A fase Zr5Al3 (rt) foi observada por 

Nandedkar e Delavignette (1982) e possui estrutura hexagonal D88 (protótipo 

Mn5Si3). Estudos mostram a estabilidade dessa fase sem adição de átomos 

intersticiais, como no caso do sistema Ti-Si, avaliado por Svechnikov et al (1971) e 

para o sistema Ti-Sn, realizado por Kuper et al (1998). Avaliações recentes do 

sistema Zr-Al não indicam a estabilidade da fase Zr5Al3 (rt), logo, há a possibilidade 

de que seja uma outra nova fase ternária para o sistema, sendo estabilizada pelo 

vanádio. Novas avaliações são necessárias para comprovar a estabilidade da fase. 

O (Zr) ht não foi encontrado no difratograma devido à transformação ocorrida 

durante o resfriamento, explicando o aparecimento dos picos referentes as fases 

ε 
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‘   

(Zr) rt e Zr3Al. O equilíbrio encontrado na amostra 6 difere do proposto por  

Guzei (1993). 

Como apontam os resultados anteriores, alguns picos não foram 

indexados, podendo existir uma outra fase não catalogada no ternário que teria 

surgido na decomposição do (Zr) ht durante o resfriamento. Observa-se que o  

tie-triangle encontrado na amostra 6 (ZrAl2- Zr5Al3 rt – (Zr) ht) está complementando 

o equilíbrio encontrado na amostra 3 (ZrAl2 – (Zr) ht – ε) corroborando com a 

hipótese de estabilidade da fase ternária ε. 

Figura 14 - Resultados da amostra 6 após tratamento térmico a 1200°C/10 dias 
 
a)  
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b)  

14-b 

Fonte: a) Adaptada de Guzei (1993) 
 b) Autoria própria 

Nota:   a) Superposição do equilíbrio de fases da amostra tratada a 1200°C na seção isotérmica 
a 1100°C de Guzei (1993) 

 b) Micrografia da amostra 6 após tratamento térmico a 1200°C por 10 dias 

 

 

Tabela 11 - Composições química das fases presentes na microestrutura da amostra 6 
após tratamento térmico a 1200°C/10 dias 

 Composição (% at) 

Fase Al V Zr 

ZrAl2 22,8 ± 0,2 37,6 ± 0,2 39,6 ± 0,2 

Zr5Al3 (rt) 33,4 ± 0,2 3,3 ± 0,2 63,3 ± 0,3 

(Zr) ht 15,7 ± 0,9 5,3 ± 0,4 79± 1 

Fonte: Autoria própria 
 

Amostra 6 
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Figura 15 - Difratograma da amostra 6 após tratamento térmico a 1200°C/10 dias 
'

 

Fonte: Autoria própria 

 

5.1.4 Amostra 9 (64,44,33 Al – 5,00 V – 25,56 Zr) 

O equilíbrio de fases observado na amostra 9 está condizente com o 

observado nos estudos de Guzei (1993), como pode ser constatado nas Figuras 

16-a, a superposição das composições das fases medidas por EDS da amostra 

tratada a 1200°C/10 dias na seção proposta por Guzei (1993); 16-b, a micrografia 

da amostra 9 após o tratamento térmico, e pelo difratograma apresentado na  

Figura 17. Através das análises de EDS e do difratograma encontrou-se uma 

relação de equilíbrio a 1200°C entre as fases ZrAl2, ZrAl3 e a fase ternária 

Zr0,9V0,4Al2,7 com protótipo Cu3Au como reportado por Guzei (1993). Deve-se 

considerar que as composições medidas por EDS tendem a superestimar os teores 

de Zr. Na Tabela 12 são apresentadas as composições encontradas através de 

medidas de EDS, observando-se uma diminuição na solubilidade de V na fase 

ZrAl3. 

(rt) 
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Figura 16 - Resultados da amostra 9 após tratamento térmico a 1200°/10 dias 
 
a)  

 

 b) 

Fonte: a) Adaptada de Guzei (1993) 
 b) Autoria própria 

Nota:   a) Superposição do equilíbrio de fases da amostra tratada a 1200°C na seção isotérmica 
a 1100°C de Guzei (1993) 

 b) Micrografia da amostra 9 após tratamento térmico a 1200°C por 10 dias 

 

 

ZrAl2 

ZrAl3 

Amostra 9 



53 
   

Tabela 52 - Composições químicas das fases presentes na microestrutura da amostra 9 após 
tratamento térmico a 1200°C/10 dias 

 Composição (% at.) 

Fase Al V) Zr 

Zr0,9V0,4Al2,7 66,4 ± 0,2 7,2 ± 0,1 26,4 ± 0,2 

ZrAl3 71,6 ± 0,3 0,9 ± 0,25 27,5 ± 0,3 

ZrAl2 60,4 ± 0,2 3,6 ± 0,2 36,0 ± 0,2 

Fonte: Autoria própria 

Figura 17 - Difratograma da amostra 9 após tratamento térmico a 1200°C/10 dias 

 
Fonte: Autoria própria 

 

5.1.5 Amostra 10 (55,55 Al – 25,56 V – 18,89 Zr) 

O equilíbrio de fases observado na amostra 10 também está condizente 

com o observado nos estudos de Guzei (1993), como constatado na Figura 18-a, 

onde estão superpostas as composições das fases depois do tratamento a 

1200C/10d medidas por EDS, e na Figura 18-b, a micrografia da amostra 10 após 

o tratamento e pela análise do difratograma apresentado na Figura 19. Na Tabela 

63 estão mostradas as composições encontradas através das medidas de EDS nas 

fases em equilíbrio na temperatura de 1200°C.  

Pelas análises de EDS e do difratograma, encontrou-se uma relação de 

equilíbrio entre as fases (V), Zr0,9V0.4Al2,7 e ZrAl2.. Deve-se novamente considerar 

os desvios nas medidas de composição para regiões ricas em zircônio. Observa-
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se grande solubilidade de Al na fase (V), aproximadamente 45% at., valor próximo 

do proposto por Guzei (1993). 

Figura 18 - Resultados da amostra 10 após tratamento térmico a 1200°/10 dias 

 a) 

 

 b) 

18-b 

Fonte: a Adaptada de Guzei (1993) 
b Autoria própria 

Nota: 18-a Superposição do equilíbrio de fases da amostra tratada a 1200°C na seção isotérmica 
a 1100°C de Guzei (1993). 

18-b Micrografia da amostra 10 após tratamento térmico a 1200°C por 10 dias. 

 

Amostra 10 
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Tabela 63 - Composições químicas das fases presentes na microestrutura da amostra 10 após 
tratamento térmico a 1200°C/10 dias 

 Composição (% at.) 

Fase Al V Zr 

Zr0,9V0,4Al2,7 65,3 ± 0,4 8,9 ± 0,4 25,8 ± 0,4 

(V) 45,2 ± 0,3 53,7 ± 0,7 1,1 ± 0,5 

ZrAl2 59,4 ± 0,4 5,3 ± 0,9 35,3 ± 0,6 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 19 - Difratograma da amostra 10 após tratamento térmico a 1200°C/10 dias 

 
Fonte: Autoria própria 

 

5.1.6 Amostra 16 (48,5 Al – 5,5 V – 46,0 Zr) 

O equilíbrio de fases na região onde está situada a amostra 16 não foi 

reportado por Raman (1966) e Guzei (1993). As análises de MEV, EDS e do 

difratograma indicaram um equilíbrio trifásico na amostra, sendo possível observá-

lo nas Figuras 20-a que mostra uma superposição das composições das fases em 

equilíbrio tratadas a 1200°C/10 dias medidas por EDS na seção proposta por  

Guzei (1993) e na Figura 20-b, a micrografia da amostra após o tratamento térmico. 

Na Tabela 14 está apresentado as composições das fases em equilíbrio a 1200°C 

medidas por EDS. O difratograma da amostra 16 após o tratamento térmico de 

1200°C/10 dias está apresentado na Figura 21.  
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O equilíbrio trifásico apresentado na amostra 16 foi entre as fases ZrAl2, 

Zr3Al4 e Zr5Al4, a análise do difratograma indicou outras fases além das esperadas, 

podendo ter sido formadas na parte mais externa da amostra, resultado da 

evaporação preferencial de alumínio, ou por transformações de fases ocorridas 

durante o resfriamento após o tratamento térmico. Alguns picos não puderam ser 

identificados com nenhuma fase pertencente aos binários, podendo existir uma 

outra fase não catalogada no ternário, sendo formada durante o resfriamento da 

amostra 

Figura 20 - Resultados da amostra 16 após tratamento térmico a 1200°C/10 dias 
 
a) 
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b) 

 

Fonte: a) Adaptada de Guzei (1993) 
 b) Autoria própria 

Nota: a) Superposição do equilíbrio de fases da amostra tratada a 1200°C na seção isotérmica 
a 1100°C de Guzei (1993). 

b) Micrografia da amostra 16 após tratamento térmico a 1200°C/10 dias 

 

 

 

Tabela 14 - Composições químicas das fases presentes na microestrutura da amostra 16 após 
tratamento térmico a 1200°C/10 dias 

 Composição (% at.) 

Fase Al V Zr 

ZrAl2 47,1 ± 0,4 12,7 ± 0,4 40,2 ± 0,1 

Zr3Al2 37,1 ± 0,1 3,7 ± 0,2 59,2 ± 0,3 

Zr5Al4 45,3 ± 0,2 1,7 ± 0,1 53,0 ± 0,2 

Fonte: Autoria própria 

Amostra 16 
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Figura 21 - Difratograma amostra 16 após tratamento térmico a 1200°C/10 dias 

Fonte: Autoria própria 

5.2 REGIÕES DE EQUILÍBRIO DE DUAS FASES 

Algumas amostras apresentaram equilíbrio bifásico ao serem analisadas 

por MEV e EDS. Porém, ao analisar as amostras no difratograma, notou-se em 

algumas delas a existência de mais fases que não foram observadas no MEV. 

Apesar disso, seus resultados são apresentados e discutidos nessa seção. 

 

5.2.1 Amostra 15 (34,5 Al – 22,5 V – 43 Zr) 

A amostra 15 apresentou uma microestrutura bifásica ao ser analisada via 

MEV e EDS. Na Figura 22-a é apresentada a superposição das composições das 

fases no equilíbrio após tratamento térmico a 1200°C/10 dias na seção isotérmica 

de Guzei (1993) e a micrografia da amostra após o tratamento está mostrada na  

Figura 22-b. Na Tabela 15 estão apresentas as medidas composicionais das fases 

em equilíbrio nas amostras tratadas. O difratograma da amostra 15 após o 

tratamento está apresentado na Figura 23. Observa-se que as fases em equilíbrio 

segundo análise composicional e pelo difratograma foram: ZrAl2 e Zr5Al3 (rt), porém 

picos referentes à fase ε também foram observados, fase que pode ter sido formada 

durante o resfriamento da amostra a partir de uma reação de classe II  

(ZrAl2 + (Zr) ht → Zr5Al3 (rt) + ε) – indicado pela linha tracejada. Alguns picos não 

ε 
Zr5Al3 (rt) 
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foram identificados, podendo pertencer a outra possível fase ternária existente no 

sistema, sendo formada durante o resfriamento. 

O resultado difere do proposto por Guzei (1993), pois não foi encontrado 

um equilíbrio trifásico com as fases ZrV2 e Zr2Al e Zr13V2Al5 e sim um provável 

equilíbrio bifásico entre ZrAl2 e Zr5Al3 (rt). 

Figura 22 - Resultados da amostra 15 após tratamento térmico a 1200°C/10 dias 

 
a) 

 

 
 

b) 
 

 

Fonte: a) Adaptada de Guzei (1993) 
 b) Autoria própria 

Nota:  a) Superposição do equilíbrio de fases da amostra tratada a 1200°C na seção  isotérmica 
a 1100°C de Guzei (1993) 

b) Micrografia da amostra 15 após tratamento térmico a 1200°C por 10 dias 

(rt) 

Amostra 15 
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Tabela 15 - Composições químicas das fases presentes na microestrutura da amostra 15 após 
tratamento térmico a 1200°C/10 dias 

 Composição (% at.) 

Fase Al V Zr 

ZrAl2 29,3 ± 0,4 31,0 ± 0,40 39,7 ± 0,3 

Zr5Al3 (rt) 33,4 ± 0,9 7 ± 1 59,6 ± 0,5 

Fonte: Autoria própria 

Figura 23 – Difratograma da amostra 15 após tratamento térmico a 1200°C/10 dias 
 

Fonte: Autoria própria 

 

5.2.2 Amostra 7 (38,33 Al – 10,56 V – 51,11 Zr) 

A amostra 7 apresentou uma microestrutura bifásica ao ser analisada via 

MEV e EDS. Na Figura 24-a está sendo mostrada uma superposição das 

composições das fases presentes na amostra tratada a 1200°C/10 dias na seção 

proposta por Guzei (1993). Na Tabela 16 estão apresentadas as medidas 

composicionais por EDS feitas nas fases presentes no equilíbrio após o tratamento 

térmico via EDS. O difratograma da amostra 7 está apresentado na Figura 25 

Observa-se que as fases em equilíbrio segundo análise composicional foram  

Zr5Al3 (rt) e ZrAl2. A análise do difratograma indicou a existência de mais uma fase 

na amostra, sendo encontradas as fases esperadas Zr5Al3 (rt), ZrAl2 e a ε, podendo 

novamente ter sido formada durante o resfriamento da amostra  em uma provável 

ε 

Zr5Al3 (rt) 
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reação de Classe II proposta na amostra 15 ou superficialmente, não fazendo parte 

do equilíbrio encontrado no centro da amostra. 

Alguns picos não foram indexados com nenhuma das fases sólidas de 

estrutura conhecida neste sistema, podendo ter sido formada durante o 

resfriamento. Os resultados encontrados diferem-se do proposto por Guzei (1993) 

e Raman (1966). Novas análises devem ser feitas na região para melhor 

compreensão dos equilíbrios entre fases.  

Figura 24 - Resultados da amostra 7 após tratamento térmico a 1200°C/10 dias 
 

a) 
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 b) 

Fonte: a) Adaptada de Guzei (1993) 
 b) Autoria própria 

Nota:  a) Superposição do equilíbrio de fases da amostra tratada a 1200°C na seção isotérmica 
a 1100°C de Guzei (1993) 

 b) Micrografia da amostra 7 após tratamento térmico a 1200°C por 10 dias 

Tabela 16 - Composições químicas das fases presentes na microestrutura da amostra 7 após 
tratamento térmico a 1200°C/10 dias 

 Composição (% at.) 

Fase Al V Zr 

ZrAl2 36 ± 1 25 ± 1 39,0 ± 0,3 

Zr5Al3 (rt) 34,9 ± 0,3 4,1 ± 0,3 61,0 ± 0,4 

Fonte: Autoria própria 

Figura 25 - Difratograma da amostra 07 após tratamento térmico a 1200°C/10 dias 

 

Fonte: Autoria prória 

Amostra 7 

 

Zr5Al3 (rt) 

ε 

?    Não Identificado 

? ? 
?? ?
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5.2.3 Amostra 2 (11,11 Al – 41,67 V – 47,22 Zr) 

Na Figura 26-a é apresentada uma superposição do equilíbrio de fases 

encontrado após o tratamento térmico a 1200°C/10 dias na seção isotérmica 

proposta por Guzei (1993). A micrografia da amostra tratada está mostrada na 

Figura 26-b. Os valores das composições das fases na amostra tratada estão 

listados na Tabela 17 e o difratograma está apresentado na Figura 27. Observa-se 

que as fases em equilíbrio segundo análise composicional foram: ZrV2(rt) e (Zr)ht, 

As fases ZrV2 e (Zr) ht sofreram o efeito semelhante às amostras anteriores, tendo 

suas composições deslocadas para regiões mais rica em zircônio.  

A análise do difratograma indicou a existência da fase ε e  

ZrV2 (rt). Os picos da fase (Zr) ht não foram encontrados devido à transformação 

do Zr, formando as fases (Zr) rt e Zr3Al. Alguns picos novamente não foram 

identificados sugerindo a presença de uma outra fase na microestrutura resultante 

da transformação do (Zr) ht. Os picos da fase ε são bem intensos ao analisarmos 

o difratograma. Observa-se que a composição medida para a fase ZrV2 (rt) está 

muito deslocada em relação à composição esperada. Uma das hipóteses é de que 

a fase ε também está na região de ZrV2 (rt), explicando o maior deslocamento das 

medidas composicionais. Novas análises variando o contraste entre as fases no 

MEV devem serem feitas para observar a fase na micrografia 

O equilíbrio encontrado nesta amostra difere daquele esperado quando se 

considera a seção proposta por Guzei (1993), pois não foi encontrado um equilíbrio 

trifásico com as fases ZrV2, ZrAl2 e (Zr) ht como proposto e sim um possível 

equilíbrio entre as fases ZrV2 (rt), ε e (Zr) ht e não em um equilíbrio bifásico  

ZrV2 (rt) – (Zr) ht como sugerido pela micrografia. 
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Figura 26 - Resultados da amostra 2 após tratamento térmico a 1200°/10 dias 

 
a) 

 

b) 

 

Fonte: a) Adaptada de Guzei (1993) 
b Autoria própria 

Nota:  a) Superposição do equilíbrio de fases da amostra tratada a 1200°C na seção   isotérmica 
a 1100°C de Guzei (1993) 

b) Micrografia da amostra 15 após tratamento térmico a 1200°C por 10 dias 
 
 
 
 

Amostra 2 
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Tabela 77 - Composições químicas das fases presentes na microestrutura da amostra 2 após 
tratamento térmico a 1200°C/10 dias 

 Composição (% at.) 

Fases Al V Zr 

ZrV2 (rt) 12,1 ± 0,3 48,8 ± 0,7 39,1 ± 0,7 

(Zr) ht 8,1 ± 0,3 6,6 ± 0,4 85,4 ± 0,2 

Fonte: Autoria própria 

Figura 27 - Difratograma da amostra 02 após tratamento térmico a 1200°C/10 dias 

 

Fonte: Autoria própria 

 

5.2.4 - Amostra 8 (42,23 Al – 8,33V – 49,44 Zr) 

Na Figura 28-a é apresentada uma superposição do equilíbrio de fases 

encontrado após o tratamento térmico a 1200°C/10 dias na seção isotérmica 

proposta por Guzei (1993). A micrografia da amostra tratada está mostrada na 

Figura 28-b. Os valores das composições das fases na amostra estão listados na 

Tabela 18 e o difratograma está apresentado na Figura 29. A amostra 8 apresentou 

uma microestrutura bifásica ao ser analisada via MEV e EDS.  

Segundo a análise composicional, as fases em equilíbrio foram ZrAl2 e 

outra fase com composição próxima à de Zr5Al3 (rt), observando-se novamente o 

desvio nas composições das fases para regiões mais ricas em zircônio como 

observado nas amostras anteriores. Ao considerar o desvio e analisando o 

ε 
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difratograma, observa-se a existência de um equilíbrio trifásico entre ZrAl2, Zr3Al2 e 

Zr5Al3 (rt) – ilustrado com auxílio da linha tracejada, diferente do previsto pela 

proposta Guzei (1993). As fases encontradas via análise composicional poderiam, 

então, ser às fases ZrAl2 e Zr3Al2, não sendo observada a fase Zr5Al3 (rt) que seria 

identificada por apresentar uma solubilidade de vanádio em torno de 5% at. Novas 

análises devem ser feitas via MEV e EDS para visualizar o equilíbrio trifásico. 

 

Figura 28 - Resultados da amostra 8 após tratamento térmico a 1200°/10 dias 
 

a) 
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b)  

Fonte: a) Adaptada de Guzei (1993) 
 b Autoria própria 

Nota:  a) Superposição do equilíbrio de fases na amostra tratada a 1200°C na seção   isotérmica 
a 1100°C de Guzei (1993) 

 b) Micrografia da amostra 8 após tratamento térmico a 1200°C por 10 dias 

Tabela 18 - Composições químicas das fases presentes na microestrutura da amostra 8 após 
tratamento térmico a 1200°C/10 dias 

 Composição (% at.) 

Fases Al V Zr 

Zr3Al2 36,7 ± 0,4 1,6 ± 0,4 61,7 ± 0,5 

ZrAl2 42,0 ± 0,7 18 ± 1 40 ± 2 

Fonte: Autoria própria 

Figura 29- Difratograma da amostra 08 após tratamento térmico a 1200°C/10 dias 

 

Fonte: Autoria própria 

Zr5Al3 (rt) 

Amostra 8 
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5.2.5 - Amostra 11 (63,61 Al – 22,22V – 14,17 Zr) 

  Amostra 14 (68,33 Al – 10,00 V – 21,67 Zr) 

Na Figura 30-a estão mostradas as composições medidas por EDS das 

fases nas amostras 11 e 14 tratadas a 1200°C/10 dias e superpostas à seção 

isotérmica de Guzei (1993). As micrografias das amostras 11 e 14 após o 

tratamento térmico estão mostradas nas figuras 30-b e 30-c, respectivamente. Na 

Tabela 19 estão apresentadas as medidas composicionais das fases nas amostras 

tratadas via EDS. O difratograma das amostras 11 e 14 estão mostrados nas 

Figuras 31-a e 31-b, respectivamente. Segundo análise composicional, as fases em 

equilíbrio foram a fase ternária Zr0,9V0,4Al2,7 proposta por Guzei (1993) e (V). 

Observa-se o mesmo desvio na composição da fase ternária para uma composição 

mais rica em zircônio, observado também nas amostras deste trabalho. Pela 

análise das micrografias observa-se uma variação significativa na quantidade das 

fases (V) e Zr0,9V0,4Al2,7, comportamento esperado em relação às suas posições na 

seção isotérmica. A amostra 11 possui maior quantidade de (V), por estar mais 

próxima desse campo monofásico e a amostra 14 possuindo Zr0,9V0,4Al2,7 por estar 

mais próxima desse campo monofásico. 

Pela análise dos difratogramas, observa-se picos referentes a mais de duas 

fases. O equilíbrio na amostra 11 deu-se provavelmente entre as fases (V), 

Zr0,9V0,4Al2,7 e ZrAl3, sugerindo que a amostra se situa neste campo trifásico. Porém 

há alguns picos pouco intensos de uma quarta fase (ZrAl2) podendo ter sido 

formada durante o resfriamento em água ou na superfície da amostra por 

evaporação preferencial de alumínio. A cápsula contendo as amostras não foi 

quebrada, podendo ter gerado condições da precipitação em pequena quantidade 

de fase não presente no equilíbrio. Analisando o difratograma da amostra 14 

(Figura 31-b) observa-se uma diminuição importante da intensidade dos picos de 

(V) em relação àqueles da amostra 11, resultado esperado devido a menor 

quantidade desta fase, porém observa-se picos mais intensos da fase ZrAl2, 

sugerindo a estabilidade da amostra em um campo trifásico (V), Zr0,9V0,4Al2,7, e 

ZrAl2. Picos pouco intensos da fase ZrAl3 foram encontrados, fase que pode ter 

sido formada durante o resfriamento ou devido a heterogeneidades de composição 

na amostra  
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Figura 30 - Resultados da amostra 11 e 14 após tratamento térmico a 1200°C/10 dias. 
  

  

  

Amostra 11 

a) 

b) 
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Fonte: a) Adaptada de Guzei (1993) 
b) e c) Autoria própria 

Nota:  a) Superposição do equilíbrio de fases das amostras tratadas a 1200°C na seção 
isotérmica a 1100°C de Guzei (1993) 

 b) Micrografia da amostra 11 após tratamento térmico a 1200°C por 10 dias 
 c) Micrografia da amostra 14 após tratamento térmico a 1200°C por 10 dias 

 

 

Tabela 89 - Composições químicas das fases presentes na microestrutura das amostras 11 e 14 
após tratamento térmico a 1200°C/10 dias 

  Composição (% at.) 

Amostra Fase Al V Zr 

11 
Zr0,9V0,4Al2,7 66,9 ± 0,4 8,9 ± 0,4 25,2 ± 0,3 

(V) 45,3 ± 0,3 54,0 ± 0,4 0,7 ± 0,2 

14 
Zr0,9V0,4Al2,7 66,1 ± 0,1 8,5 ± 0,2 25,4 ± 0,2 

(V) 45,4 ± 0,4 53,9 ± 0,4 0,7 ± 0,1 

Fonte: Autoria própria 

Amostra 14 c) 
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Figura 31 - Difratogramas a) Amostra 11 b) Amostra 14 após tratamento térmico a 1200°C/10 dias 

a) 

 

 

b) 

 

 Fonte: Autoria própria 
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5.2.6 - Amostra 12 (60,58Al – 31,64V – 7,78 Zr) 

  Amostra 13 (70,56 Al – 21,11 V – 8,33 Zr) 

Na Figura 32-a estão mostradas as composições medidas por EDS das 

fases nas amostras 12 e 13 tratadas a 1200°C/10 dias superpostas à seção 

isotérmica de Guzei (1993). As micrografias das amostras 12 e 13 após o 

tratamento térmico estão mostradas nas Figuras 32-b e 32-c, respectivamente. Na 

Tabela 20 estão apresentadas as medidas composicionais das fases por EDS das 

amostras tratadas. O difratograma das amostras 12 e 13 estão mostrados nas 

Figuras 33-a e 33-b, respectivamente. Segundo análise composicional, as fases em 

equilíbrio foram: (V) e ZrAl3. Observa-se um aumento na fração de (V), resultado 

esperado pois a amostra 12 está mais próxima do campo monofásico de (V). 

Segundo análise do difratograma, a amostra 12 apresentou um equilíbrio 

de três fases envolvendo ZrAl3, (V) e VAl3, equilíbrio que não é possível pois entre 

os campos (V) e VAl3 existe o campo de estabilidade de V5Al8. A fase (VAl3) pode 

ter sido formada durante o resfriamento. Considerando o equilíbrio bifásico entre 

ZrAl3 - (V) e o desvio nas composições para regiões mais ricas em zircônio, há a 

possibilidade da amostra estar situada no campo bifásico (V) – ZrAl3 como proposto 

por Guzei (1993). 

Analisando a amostra 13, observa-se mais de duas fases em equilíbrio, 

sendo encontrado picos referentes a quatro fases ZrAl3, (V), V5Al8 e Zr0,9V0,4Al2,7; 

pela análise composicional os picos referentes as fases (V) e ZrAl3 eram esperados. 

Ao ser fundida no forno a arco, a amostra 13 fraturou na terceira fusão, por não ter 

sido realizada novamente a fusão pode ter ocorrido heterogeneidade composicional 

entre diferentes regiões da amostra, podendo ter possibilitado a presença de fases 

que não são compatíveis com a condição de equilíbrio. 
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Amostra 12 

Figura 32 - Resultados da amostra 12 e 13 após tratamento térmico a 1200°C/10 dias 

a) 

b) 
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Fonte: a) Adaptada de Guzei (1993) 
b) e c) Autoria própria 

Nota: a) Superposição do equilíbrio das fases das amostras tratadas a 1200°C na seção   
isotérmica a 1100°C de Guzei (1993) 

 b) Micrografia da amostra 12 após tratamento térmico a 1200°C por 10 dias 
 c) Micrografia da amostra 13 após tratamento térmico a 1200°C por 10 dias 

 

 

Tabela 20 - Composições químicas das fases presentes na microestrutura das amostras 12 e 13 
após tratamento térmico a 1200°C/10 dias 

  Composição (% at.) 

Amostra Fase Al (% at.) V (% at.) Zr (% at.) 

12 
ZrAl3 71,2 ± 0,3 2,4 ± 0,2 26,4 ± 0,3 

(V) 48,3 ± 0,3 51,3 ± 0,3 0,4 ± 0,1 

13 
ZrAl3 71,3 ± 0,21 2,4 ± 0,18 26,3 ± 0,2 

(V) 48,1 ± 0,5 51,3 ± 0,5 0,6 ± 0,1 

Fonte: Autoria própria 

Amostra 13 
c) 
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Figura 33 - Difratogramas a) Amostra 12 b) Amostra 13 após tratamento térmico a 1200°C/10 dias 

 
 

 
Fonte: Autoria própria 

 
 

 

 

 

 

a) 

b) 
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5.3 TRANFORMAÇÕES DE FASES NO SISTEMA 

Algumas amostras apresentaram um cruzamento de tie-triangles depois 

do tratamento, podendo indicar alguma transformação de fase no sistema próximas 

da temperatura de 1200°C, sendo listadas a seguir as amostras onde foi observado 

esse comportamento. O sistema Al-Zr possui diversas transformações em 

temperaturas próximas de 1200°C Durante o tratamento, variações térmicas no 

forno podem ter ocorrido, levando algumas amostras a estabilizarem com fases 

diferentes das esperadas no equilíbrio na temperatura de 1200°C. 

 

5.3.1 Amostra 4 (28,78 Al – 5,00 V – 72,22 Zr) 

O equilíbrio de fases observado na amostra 4 diverge dos resultados de 

Guzei (1993), como é possível notar pela análise na Figura 34-a e b onde estão 

superpostos o equilíbrio de fases encontrados a 1200°C na seção isotérmica 

proposta por Guzei (1993) e pela micrografia da amostra após o tratamento, 

respectivamente. Na Tabela 21 são apresentadas as composições encontradas 

das fases da amostra tratada por EDS. O difratograma da amostra é mostrado na 

Figura 35. Nota-se que o tie-triangle encontrado cruza com o observado na amostra 

3, indicando uma provável transformação de fases em temperaturas próximas de 

1200°C ou desvios das medidas de EDS.  

As análises de EDS e do difratograma indicam um equilíbrio entre as fases 

(Zr) ht, ε e Zr5Al3 (rt), indicando novamente uma provável transformação de fase de 

Classe II [ZrAl2 + (Zr) ht ↔ ε + Zr5Al3 (rt)] em temperaturas entre 1200°C e 1100°C, 

ilustrado com auxílio da linha tracejada. Não foram encontrados picos da fase  

(Zr) ht no difratograma, devido a transformação do zircônio de alta temperatura, 

observando-se as fases (Zr) rt e Zr3Al. Alguns picos não puderam ser identificados 

com nenhuma fase solida estável dos binários, podendo indicar a presença de uma 

fase ainda não catalogada do sistema, resultado semelhante a amostras anteriores. 
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Figura 34 - Resultados da amostra 4 após tratamento térmico a 1200°C/10 dias 
 

a) 

 

  

b)  

Fonte: a) Adaptada de Guzei (1993) 
 b) Autoria própria  

Nota:   a) Superposição do equilíbrio de fases da amostra tratada a 1200°C na seção isotérmica 
a 1100°C de Guzei (1993) 

 b) Micrografia da amostra 4 após tratamento térmico a 1200°C por 10 dias 

Amostra 4 
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Tabela 21 - Composições química das fases presentes na microestrutura da amostra 4 após 
tratamento térmico a 1200°C/10 dias 

 Composição (% at.) 

Fase Al V Zr 

ε 17,1 ± 0,4 27,7 ± 0,3 55,3 ± 0,4 

Zr5Al3 (rt) 33,5 ± 0,3 2,3 ± 0,2 64,3 ± 0,3 

(Zr) ht 15,7 ± 0,2 4,6 ± 0,4 79,7 ± 0,2 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 35 - Difratograma da amostra 4 após tratamento térmico a 1200°C/10 dias 

Fonte: Autoria própria 

 

5.3.2 Amostra 5 (27,78 Al – 3,89 V – 68,33 Zr) 

O equilíbrio de fases observado na amostra 5 não foi observado nos 

estudos de Guzei (1993), como constatado nas Figura 36-a e b onde estão 

indicadas na seção isotérmica proposta por Guzei (1993) as composições das fases 

medidas por EDS após o tratamento a 1200°C/10 dias e a micrografia da amostra 

tratada, respectivamente. Na Tabela 22 estão mostradas as composições 

encontradas das fases em equilíbrio a 1200°C medidas por EDS., o difratograma 

da amostra está mostrado na Figura 37. Novamente, houve cruzamento de  

(rt) 

ε 



79 
   

tie-triangles, podendo indicar alguma transformação de fase em temperaturas 

próximas do tratamento térmico. 

As análises do difratograma e EDS indicam uma relação de equilíbrio entre 

as fases (Zr) ht, Zr5Al3 (rt) e uma fase com composição 13,82 Al – 13,50 V – 72,69 Zr 

e ainda não reportada por nenhum estudo anterior. Não foram encontrados picos 

da fase (Zr) ht no difratograma, devido à transformação do zircônio durante o 

resfriamento; observando-se a fase (Zr) rt e Zr3Al ao invés de (Zr) ht. Nota-se um 

aumento na intensidade dos picos não indexados, destacando um próximo de 35°, 

aumentando a probabilidade de existir uma fase ainda não catalogada na região da 

amostra. Uma hipótese a ser confirmada é de que os picos extras observados no 

difratograma possam pertencer à fase ternária Zr13V2Al5 reportada por Raman 

(1966) e Guzei (1993). 

Figura 36 - Resultados da amostra 5 após tratamento térmico a 1200°C/10 dias 
 

a) 
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 b) 

Fonte: a) Adaptada de Guzei (1993) 
 b) Autoria própria 

Nota:   a) Superposição do equilíbrio de fases da amostra tratada a 1200°C na seção   isotérmica 
a 1100°C de Guzei (1993) 

 b) Micrografia da amostra 5 após tratamento térmico a 1200°C por 10 dias 

 

 

Tabela 22 - Composições química das fases presentes na microestrutura da amostra 5 após 
tratamento térmico a 1200°C/10 dias 

 Composição (% at.) 

Fase Al V Zr 

A definir estrutura 13,8 ± 0,2 13,5 ± 0,3 72,7 ± 0,2 

Zr5Al3 (rt) 33,5 ± 0,3 2,1 ± 0,1 64,4 ± 0,4 

(Zr) ht 15,4 ± 0,5 4,0 ± 0,3 80,6 ± 0,5 

Fonte: Autoria própria 

  

(rt) 

Amostra 5 
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Figura 37-Difratograma da amostra 5 após tratamento térmico a 1200°C/10 dias 

 

Fonte: Autoria própria 

 

5.4 PROPOSTA DE SEÇÃO ISOTÉRMICA 

Na Figura 38-a é apresentado uma proposta de seção isotérmica para o 

sistema Al-V-Zr a 1200°C com base nos resultados e nas análises obtidos até o 

momento. A Figura 38-b mostra a seção isotérmica proposta por Guzei (1993). 

Observa-se equilíbrios diferentes dentre as duas propostas devido à existência da 

possível fase ternária ε e a fase Zr5Al3 (rt), que são estáveis em 1200°C; já as fases 

Zr3Al e Zr2Al não são estáveis na temperatura estudada. Os equilíbrios tracejados 

não foram determinados por meio da medida de EDS, sendo feitos posteriormente 

como as mais prováveis relações de fases nas regiões não investigadas neste 

trabalho. Houve um aumento no campo de estabilidade de (Zr) ht decorrente do 

aumento na temperatura do estudo. Propomos que a fase ZrAl2 apresenta uma 

solubilidade dos três elementos, diferentemente dos resultados de Raman (1966) 

e Guzei (1993) onde esta fase é estequiométrica em relação ao zircônio, essa 

solubilidade por ter sido causada devido ao erro sistemático na medida de EDS. 
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Figura 38 - Seções isotérmicas a 1200°C (proposta) e a 1100°C (disponível na literatura) 
 

 

 

Fonte:  a) Autoria própria 
 b) Guzei (1993) 

Nota:   a) Seção Isotérmica proposta a 1200°C 
 b) Seção Isotérmica proposta por Guzei (1993) a 1100°C 

a) 

b) 
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6 CONCLUSÕES  
 

Até o momento foram utilizadas 16 amostras tratadas para propor uma 

seção isotérmica a 1200°C do sistema ternário Al-V-Zr. As únicas seções 

experimentais publicadas foram feitas por Raman (1966) e Guzei (1993) na 

temperatura de 1100°C, apresentando resultados semelhantes e indicando a 

existência de duas fases ternárias (Zr0,9V0,4Al2,7 e Zr13V2Al5). No levantamento da 

seção isotérmica a 1200°C observou-se a fase Zr0,9V0,4Al2,7 com estrutura do tipo 

Au3Cu. A região mais rica em alumínio apresentou as relações de equilíbrios entre 

as fases condizentes com os resultados apresentados por Guzei (1993). 

A seção isotérmica neste trabalho apresentou relações de fases distintas 

daquelas propostas por Guzei (1993) para as amostras mais ricas em zircônio. Os 

resultados indicaram a provável existência de uma fase não reportada em nenhum 

estudo anterior com estequiometria aproximada (Zr,Al)2V  tendo uma estrutura com 

protótipo Ti2Ni. Uma fase com essa estrutura foi observada nos estudos de 

Voroshilov e Kuz’ma (1967) no binário V-Zr como pertencente a fase Zr2V. 

Avaliações recentes do sistema não indicam a estabilidade da fase no binário. Essa 

nova fase, denominada ε, pode ser uma nova fase ternária para o sistema. Uma 

outra fase com estequiometria 13,82 Al – 13,50 V – 72,69 Zr foi observada em 

algumas amostras com a estrutura ainda não identificada. Há a possibilidade dessa 

fase corresponder ao composto ternário Zr13V2Al5 reportado por Raman (1966) e 

Guzei (1993). Em algumas amostras foi observada a fase Zr5Al3 (rt)  

(protótipo Mn5Si3 - D88). Diagramas mais recentes do sistema Al-Zr não indicam a 

estabilidade dessa fase. Caso realmente não exista em nenhum binário, pode ser 

outra nova fase ternária estabilizada pela adição de vanádio. 

As composições das fases medidas por EDS em algumas das amostras 

levaram à construção de tie-triangles que se cruzaram, comportamento não 

compatível com a condição de equilíbrio termodinâmico. Essa variação no equilíbrio 

foi possível devido a variações térmicas existentes ao longo do forno utilizado, 

tornando a temperatura não uniforme em todas as amostras ou flutuações no ajuste 

de temperatura do forno durante o tratamento térmico. Não se observou a fase Zr2Al 

em nenhuma amostra, sugerindo a diminuição de sua temperatura de formação 

peritetóide com a adição de vanádio. Observou-se a fase ZrAl3 e Zr (rt) decorrentes 

da transformação do Zr (ht) durante o resfriamento.  
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 
a) Completar a seção isotérmica a 1200°C através da medição das composições 

químicas globais e de cada fase utilizando WDS (Wavelengh-Dispersive X-ray 

Spectroscopy); 

b) Estudo experimental de seções isotérmicas do sistema Al-V-Zr em outras 

temperaturas, incluindo a 1100°C para confirmar a proposta de Guzei (1993); 

c) Estudo da existência da fase Zr5Al3 (rt) no binário Al-Zr; 

d) Estudo da projeção liquidus do sistema Al-V-Zr (caminhos de solidificação e 

DTA). 

e) Modelagem termodinâmica do ternário Al-V-Zr; 
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APÊNDICE A – Microestruturas das amostras as cast 
 

Figura 1 – Microestruturas as cast das amostras que resultaram em um equilíbrio trifásico após o 
tratamento térmico  
  

a) Amostra 1 b) Amostra 3 
  

c) Amostra 6 d) Amostra 9 
  

e) Amostra 10 f) Amostra 16 
 
Nota: Nas figuras a), b), c), d), e) e f) estão mostradas as microestruturas das amostras 1, 3, 6, 9, 10 

e 16 (respectivamente), as cast, para comparação com as micrografias das amostras após o 
tratamento térmico que estão presentes nos resultados. 
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Figura 2 – Microestruturas as cast das amostras que resultaram em um equilíbrio bifásico após o 
tratamento térmico  

  
a) Amostra 15 b) Amostra 7 

  
c) Amostra 2 d) Amostra 8 

 
Nota: Nas figuras a), b), c) e d) estão mostradas as microestruturas das amostras 15, 7, 2 e 8 

(respectivamente), as cast, para comparação com as micrografias das amostras após o 
tratamento térmico que estão presentes nos resultados 
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Figura 3 – Microestruturas as cast das amostras que resultaram em um equilíbrio bifásico após o 
tratamento térmico 

  
a) Amostra 11 b) Amostra 14 

 
 

c) Amostra 12 d) Amostra 13 
 

Nota – Nas figuras a), b), c) e d) estão mostradas as microestruturas das amostras 11, 14, 12 e 13 
(respectivamente), as cast, para comparação com as micrografias das amostras após o 
tratamento térmico que estão presentes nos resultados 
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Figura 3 – Microestruturas as cast  das amostras onde ocorreram cruzamento de tie-lines. 

 
a) 

 
b) 

Nota: Nas figuras a) e b) estão mostradas as microestruturas das amostras 4 e 5 
(respectivamente), as cast, para comparação com as micrografias das amostras após o 
tratamento térmico que estão presentes nos resultados 

 
  

 


