
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
 

ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÉLSON DELFINO DE CAMPOS NETO 

 

 

 

 

 

 

Influência do oxigênio na formação de fases nas ligas 

Zr48Cu46,5Al4Nb1,5 e Zr52,5Cu17,9Ni14,6Al10Ti5 solidificadas rapidamente 

 

 

 

 

 

 

 

São Carlos 

2018 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NÉLSON DELFINO DE CAMPSO NETO 

 

 

 

 

 

Influência do oxigênio na formação de fases nas ligas 

Zr48Cu46,5Al4Nb1,5 e Zr52,5Cu17,9Ni14,6Al10Ti5 solidificadas rapidamente 
 
 
 
 
 
                                      Versão corrigida
                                    Original na unidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Marcelo Falcão de Oliveira 

 

 

 

 

São Carlos 

2018 

Dissertação de Mestrado apresentada 
ao programa de Pós-Graduação em 
Ciência e Engenharia de Materiais da 
Universidade de São Paulo, como parte 
dos requisitos para obtenção do título 
de Mestre em Ciências. 

Área de concentração: 

Desenvolvimento, Caracterização e 

Aplicação de Materiais. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE TRABALHO, 
POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA FINS 
DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE. 

 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Prof. Dr. Sérgio Rodrigues Fontes da 
EESC/USP com os dados inseridos pelo(a) autor(a). 

 
Eduardo Graziosi Silva - CRB - 8/8907 

 



 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dedico esse trabalho primeiramente a 
Deus e Nossa Senhora Aparecida por 
todos os dons recebidos. Dedico a 
meus pais, meu irmão e minha 
esposa, por todo suporte e carinho. 
Serei eternamente grato.  



 
 

  



AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Deus e Nossa Senhora Aparecida por todos os 

dons, bênçãos, proteção e intercessão em minha vida. Agradeço a meus pais, 

Aparecido e Marilena por todo apoio e suporte durante toda a minha vida, assim como 

meu irmão Igor, por formarmos uma família. Agradeço a minha esposa Renata por 

todo apoio e companheirismo durante mais essa etapa de nossas vidas. 

Ao Prof. Dr. Marcelo Falcão de Oliveira pela oportunidade de realizar meu 

Mestrado e orientação durante este trabalho, por toda a amizade e dedicação 

demonstrada não somente durante esse trabalho, mas desde 2010 quando me 

aceitou em seu grupo de pesquisa, os quais foram muito importantes para minha 

formação pessoal e profissional. 

Ao Prof. Dr. Michael J. Kaufman da Colorado School of Mines por sua 

orientação e ensinamentos na parte de microscopia eletrônica de transmissão deste 

trabalho, toda ajuda e discussões durante suas vindas ao Brasil em 2016/2017/2018 

pelo seu projeto com o CNPq, o que resultou em meu aceite para realizar meu 

doutorado pleno em seu grupo de pesquisa a partir do segundo semestre de 2018. 

Ao aluno de doutorado Flavio Soares Pereira pelo planejamento desse 

experimento, auxílio com as técnicas estatísticas, gráficos, discussões teóricas e toda 

a amizade que desenvolvemos durante esses mais de 2 anos. 

Aos amigos do grupo de pesquisa, Laboratório de Solidificação, por toda 

amizade, discussões, ajuda com os experimentos, cafés, almoços e cervejas que 

passamos juntos. Com certeza levarei comigo um pouco de cada um, aprendi muito 

com vocês e espero tê-los ajudado também. 

À empresa Boeing, por meio de seu centro de pesquisa e desenvolvimento 

Brasil (Boeing R&D Brazil), através da gestora Catherine J. Parrish, pelas discussões, 

auxílio financeiro para desenvolvimento desse projeto e pela bolsa de estudos. 

Aos professores desse programa de Pós-Graduação da Escola de Engenharia 

de São Carlos e aos professores Dr. Walter José Botta Filho, Dr. Guilherme Zepon e 

Dr. Alberto Moreira Jr. do PPGCEM da UFSCar, por todos os ensinamentos nas 

disciplinas que cursei como aluno especial e amizade demonstrada durante toda a 

duração desse curso.  



 
 

Ao professor Dr. Lizandro Manzato do IFAM pelo empréstimo da licença do 

software TOPAS que foi utilizado para os refinamentos Rietveld e possibilitou a 

execução desse projeto, assim como pela amizade que desenvolvemos durante esse 

tempo. 

À Dra. Selma Gutierrez Antônio pela realização das medidas de difração de 

raios-X convencional, ensinamentos, auxílio e discussões sobre os refinamentos 

Rietveld, ao laboratório LABCACC do Instituto de Química da UNESP e seus 

funcionários.  

Ao Laboratório Nacional de Luz Sincrotron (LNLS) pela disponibilização da 

instalação de difração de raios-X e agradecer à Dra. Cristiane Barbieri Rodella e à 

técnica Amanda S. Iglessias pela ajuda no uso da linha XPD, assim como os alunos 

Flavio Soares Pereira, Felipe H. Santa Maria e Renan F. C. L Rocha pela ajuda 

durante a realização das medidas no síncrotron. 

Ao Victor Luiz Barioto, secretário desse programa de Pós-Graduação, por 

toda ajuda, por auxiliar a vida dos alunos e pela amizade que desenvolvemos. Aos 

funcionários do Departamento de Engenharia de Materiais da USP São Carlos, pelo 

auxílio a este trabalho de pesquisa e amizade. Aos funcionários do Laboratório de 

Caracterização Estrutural (LCE) por toda ajuda com as análises de microscopia de 

transmissão e amizade. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



EPÍGRAFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“What we do in life, echoes in eternity”.  

Maximus Decimus, Roman General 

(Gladiator) 

 



 
 

  



RESUMO 

 

CAMPOS NETO, N. D. Influência do oxigênio na formação de fases nas ligas 

Zr48Cu46,5Al4Nb1,5 e Zr52,5Cu17,9Ni14,6Al10Ti5 solidificadas rapidamente. 2018. 141 

pp. Dissertação de Mestrado – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de 

São Paulo, São Carlos, 2018. 

 

A falta de ordenamento atômico de longo alcance dos vidros metálicos produz 

propriedades superiores em comparação com as mesmas ligas em condição 

cristalina. Ligas amorfas à base de Zr se oxidam facilmente, tornando-se frágeis, além 

do aumento do oxigênio levar a um aumento na taxa crítica de resfriamento necessário 

para a formação de vidro. O presente estudo mostrou a influência do oxigênio e da 

taxa de resfriamento (representada pelo diâmetro da amostra) na formação de fases 

cristalinas em duas ligas amorfas baseadas em Zr: Zr48Cu46,5Al4Nb1,5 e 

Zr52,5Cu17,9Ni14,6Al10Ti5 (Vit 105). As amostras de cada liga foram produzidas por fusão 

à arco elétrico com coquilhamento em molde de cobre refrigerado à água obtendo-se 

amostras de 2, 3, 4, 5 e 6 mm de diâmetro. As técnicas de caracterização empregadas 

foram: medidas de oxigênio em equipamento LECO pelo princípio de fusão em gás 

inerte, microscopia ótica para quantificação da fração amorfa por análise de imagem, 

difração de raios-X (DRX) convencional e síncrotron para identificação das fases 

cristalinas com refinamento Rietveld para quantificação da fração amorfa pelo método 

do grau de cristalinidade no software TOPAS e da fração das fases cristalinas, 

análises de microscopias eletrônicas de varredura (MEV) e de transmissão (MET). A 

fração amorfa formada nas ligas tende a diminuir com o aumento do oxigênio e com 

o aumento do diâmetro da amostra. Foram criados os mapas de formação de fases 

para ambas as ligas, onde observou-se que a liga Vit 105 possui uma maior tendência 

de formação vítrea (TFV) do que a liga Zr48Cu46,5Al4Nb1,5.  
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ABSTRACT 

 

CAMPOS NETO, N. D. Oxygen influence on phases formation in Zr48Cu46.5Al4Nb1.5 

and Zr52,5Cu17,9Ni14,6Al10Ti5 alloys rapidly quenched. 2018. 141 pp. Master Thesis – 

São Carlos School of Engineering, University of São Paulo, São Carlos, 2018. 

 

The lack of long-range atomic ordering in metallic glasses produces better 

properties when compared with the same alloys in crystalline condition. Zr-based 

amorphous alloys easily oxidize and becomes brittle with oxygen increases, leading to 

an increase in the critical cooling rate required for glass formation. This study aimed to 

analyze the influence of oxygen and cooling rate (represented as sample diameter) on 

the crystalline phase formation in two amorphous alloys based on Zr: Zr48Cu46.5Al4Nb1.5 

and Zr52,5Cu17,9Ni14,6Al10Ti5 (Vit 105). The samples were produced by electric arc-

melting followed by suction casting in a water-cooled copper mold producing samples 

with 2, 3, 4, 5 and 6 mm in diameter. The characterization techniques used were: 

oxygen measurement in LECO equipment by the fusion inert gas principle, optical 

microscopy to amorphous fraction quantification by image analysis, conventional and 

synchrotron X-ray diffraction (XRD) to identification of crystalline phases by Rietveld 

refinement with quantification of the amorphous fraction by the degree of crystallinity 

method on TOPAS software along with quantification of crystalline phases, scanning 

electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM). The 

amorphous fraction formed in the alloys tended to decrease with increasing oxygen 

content and sample diameter. Phase formation maps were created for both alloys, 

where it was observed that Vit 105 alloy has a higher glass forming ability (GFA) than 

Zr48Cu46.5Al4Nb1.5 alloy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os metais amorfos ou metais vítreos, são materiais que não apresentam 

estrutura cristalina, ou seja, sua estrutura atômica é amorfa, sem qualquer tipo de 

ordenamento atômico de longo alcance, apesar de poder ser observado algum 

ordenamento de curto alcance ou de primeiros vizinhos (MILLER; LIAW, 2008; 

SURYANARAYANA; INOUE, 2011). 

Nos anos de 1940 já era possível a obtenção de metais amorfos por deposição 

de vapor (MILLER; LIAW, 2008; SURYANARAYANA; INOUE, 2011). Em 1960, 

DUWEZ e colaboradores (1960) trabalhando com ligas do sistema binário Au-Si 

conseguiram obter os primeiros metais amorfos por meio de solidificação rápida (106 

K/s), produzindo amostras com espessura micrométrica (KLEMENT; WILLENS; 

DUWEZ, 1960). 

A facilidade de uma liga formar estrutura amorfa (vítrea) é denominada GFA 

(glass forming ability), conhecida em português como tendência à formação vítrea 

(TFV). Quando uma amostra atinge a estrutura amorfa com dimensões superiores a 

1 mm, e consequentemente superiores àquelas dos processos convencionais de 

solidificação rápida que obtém peças de espessuras micrométricas, denomina-se em 

português como "vidro metálico maciço" (VMM), traduzido do termo inglês que 

mundialmente denomina essa classe de material como “Bulk Metallic Glass" (BMG). 

A falta de ordenamento atômico de longo alcance dos vidros metálicos produz 

propriedades superiores em comparação com as mesmas ligas em condição 

cristalina. Entre essas propriedades melhoradas, as mais observadas são: elevado 

limite de escoamento e de ruptura, grande deformação elástica, elevada tenacidade à 

fratura (Figuras 1 e 2), alta resiliência, ótima resistência à corrosão, elevada saturação 

e permeabilidade magnética (MILLER; LIAW, 2008; SURYANARAYANA; INOUE, 

2011; INOUE; TAKEUCHI, 2011). 

Devido suas propriedades, essa classe de material cada vez mais ganhou o 

interesse dos pesquisadores de materiais metálicos. Apesar de promissoras e de já 

existirem ligas com dimensões críticas expressivas, na casa dos centímetros, o 

domínio de sua produção nessas dimensões ainda é muito restrito. Apesar de vidros 

metálicos de dimensões pequenas serem utilizados para revestimentos, como é o 

caso dos pós atomizados (MILLER; LIAW, 2008; SURYANARAYANA; INOUE, 2011), 
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muitos pesquisadores buscam produzir peças amorfas com maiores espessuras sob 

taxas críticas de resfriamento menores, tornando-as reais candidatas para aplicações 

industriais (INOUE; TAKEUCHI, 2011). 

 

Figura 1: Relação entre resistência à fratura e módulo de Young para vários materiais, mostrando que 
os vidros metálicos aliam maior resistência com menor módulo. 

 
Fonte: INOUE; TAKEUCHI, 2011. (adaptado) 

 

Figura 2: Tenacidade à fratura x tensão de escoamento para diversos materiais de engenharia, 
mostrando que os vidros metálicos otimizam essas duas características no mesmo material. 

 
Fonte: QIAO; JIA; LIAW, 2016. 
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Nesse sentido, vários critérios empíricos foram criados de modo a predizer as 

composições que teoricamente teriam maior chance de se produzir estrutura amorfa 

por resfriamento a partir do líquido (EGAMI; WASEDA, 1984; KIMINAMI et al., 2007; 

BOTTA et al., 2008; OLIVEIRA, 2010). O critério mais difundido é conhecido como as 

regras empíricas de Inoue (INOUE, 1995) e que foram formuladas levando-se em 

conta três condições que deveriam ser seguidas: 1) grande diferença no raio atômico 

dos principais componentes de liga (no mínimo 12%); 2) entalpias de mistura muito 

negativas entre eles; e 3) sistemas multicomponentes com três elementos ou mais. 

Uma das principais desvantagens para a obtenção de VMMs em ligas 

selecionadas de alta TFV é sua sensibilidade à contaminação por oxigênio. Ligas 

amorfas baseadas em Zr e Ti tem suas TFVs prejudicadas quando a quantidade de 

oxigênio dissolvido está acima de algumas centenas de ppm (partes por milhão) 

(KÜNDIG et al., 2002) em fração atômica. Existem algumas ligas amorfas à base de 

Fe que contradiz essa regra, tendo sua TFV aumentada quando fundida em atmosfera 

oxidante (CHANG et al., 2014). Um grande problema dos VMMs é sua tendência em 

falhar de maneira frágil à temperatura ambiente, onde acaba surgindo o interesse 

pelas ligas amorfas à base de Zr, pois essas ligas podem apresentar alguma 

plasticidade devido a bandas de cisalhamento localizadas (JOHNSON, 1999). 

As técnicas mais comuns para superar a sensibilidade por oxigênio nas ligas 

amorfas à base de Zr e Ti são a utilização de elementos micro ligantes (KÜNDIG et 

al, 2002) ou induzir o crescimento simultâneo de uma fase cristalina, a qual é mais 

propensa à oxidação do que a matriz vítrea (CHENG et al., 2013). Muitos grupos de 

pesquisa estão buscando desenvolver compósitos de vidros metálicos (“bulk metallic 

glass composites” ou simplesmente, BMGC), onde a ideia é ter junto à matriz amorfa 

a presença de fases cristalinas dúcteis que forneceriam plasticidade ao material como 

um todo (QIAO; JIA; LIAW, 2016).  

Esse trabalho buscou avaliar como o oxigênio influencia na formação de fase 

amorfa e de fases cristalinas em duas ligas à base de Zr, Zr52.5Cu17.9Ni14.6Al10Ti5 (Vit 

105) e Zr48Cu46,5Al4Nb1,5 (at.%), sendo a primeira desenvolvida e muito bem estudada 

na literatura pelo grupo do professor William Johnson do California Institute of 

Technology (Caltech) e a segunda uma liga muito promissora no campo de 

compósitos de vidros metálicos (WU et al, 2015).  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Vidros Metálicos e Tendência de Formação Vítrea 

 

Após a descoberta de Powl Duez nos anos 60 trabalhando em ligas binárias, 

muito esforço foi depreendido pelos pesquisadores para entender e desenvolver essa 

classe de materiais. Nos anos 80, com o trabalho dos pesquisadores da Tohoku 

University no Japão, principalmente do Prof. Akihisa Inoue, juntamente com a 

introdução de sistemas de ligas multicomponentes, ocorreu um grande 

desenvolvimento na área. Nos final dos anos 80 e início dos 90 a pesquisa em vidros 

metálicos ganhou mais força com os trabalhos do grupo do Prof. William Johnson da 

Caltech (EUA). A Tabela 1 mostra quando surgiram as publicações em diversos 

sistemas de ligas, separados em ligas com propriedades ferromagnéticas e não-ferro 

magnéticas. Na Figura 3 pode-se ver o máximo diâmetro amorfo alcançado em ligas 

de diversos sistemas e o ano de desenvolvimento. 

 

Tabela 1: Sistemas de ligas vítreas já desenvolvidas e suas primeiras datas de publicação. 

 
Fonte: INOUE; TAKEUCHI, 2011. 
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Figura 3: Máximo diâmetro reportado para diversos sistemas de vidros metálicos e o ano de 
descoberta. 

 
Fonte: QIAO; JIA; LIAW, 2016. 

 

Conforme mostrado na Figura 3, apesar da grande dificuldade de produção 

de ligas amorfas de espessura considerável, já foram reportadas na literatura diversas 

ligas de dimensões bastante expressivas, na casa de vários centímetros. Na Figura 4 

mostra-se diversas amostras desses sistemas de ligas de tamanho considerável e em 

diferentes formatos. 

 

Figura 4: Exemplos de diversos VMMs de ordem de centímetros em diversos sistemas de ligas.

 
Fonte: INOUE; TAKEUCHI, 2011. 
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Um fator muito considerado no desenvolvimento e utilização de ligas amorfas 

é sua tendência de formação vítrea (TFV). A TFV de uma liga é caracterizada pela 

taxa crítica de resfriamento (Rc) para suprimir a cristalização quando a liga é resfriada 

continuamente a partir do líquido. Medir experimentalmente o Rc de uma liga é muito 

complexo (INOUE; TAKEUCHI, 2004). Tentando contornar essa dificuldade, foram 

criados diversos métodos indiretos de modo a tentar expressar a TFV das ligas, sendo 

tais métodos baseados em propriedades térmicas características das ligas, fração de 

fase amorfa formada no material, variação na viscosidade, entre outras. A Tabela 2 

mostra a taxa crítica de resfriamento, Rc, de algumas ligas muito conhecidas na 

literatura da área, juntamente com alguns desses parâmetros indiretos de TFV obtidos 

empiricamente. 

 

Tabela 2: Taxa crítica de resfriamento para diversas ligas de vidros metálicos, juntamente com alguns 
parâmetros empíricos indicadores de TFV. 

Material Rc (K/s) Tg (K) Tx (K) Tl (K) Tg/Tl h(Tl) 

(mPas) 

Vit 1 1,8 - 2 620 712 993 0.624 600 

Vit 105 7,75 - 25 675 742 1090 0.619 200 

Vit 106 9,6 - 10 682 727 1115 0.612 180 

Cu50Zr50 269  717 1200  78 

Fonte: MUKHERJEE, 2005; LI, 2009. (adaptado) 

 

Para a indicação da TFV a partir de experimentos de propriedades térmicas, 

como calorimetria exploratória diferencial (DSC) ou análise térmica diferencial (DTA), 

usa-se as temperaturas características das transições nas ligas vítreas, como: 

temperatura de transição vítrea (Tg), temperatura de cristalização (Tx), temperatura de 

fusão (Tm) e temperatura líquidus (Tl).  

As relações entre essas temperaturas mais empregadas na literatura da área 

para descrever a TFV das ligas amorfas são: a) Temperatura de transição vítrea 

reduzida (Trg), dada pela razão Tg/Tl ou Tg/Tm, sendo que a primeira relação possui 

um fator de correlação experimental maior com Rc (LU et al, 2000); b) Intervalo de 

líquido super-resfriado (ΔTx), dado pela diferença Tx – Tg (INOUE; ZHANG; 

MASUMOTO, 1993); c) Parâmetro g, dado por Tx / (Tg+Tl) (LU; LIU, 2002). 
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Utilizando-se da propriedade de alta resistência à corrosão dos vidros 

metálicos, muitos autores expressam a TFV a partir de análise de imagem da 

microestrutura da amostra após polimentos e ataque químico, de modo a quantificar 

sua fração amorfa (KOSIBA et al, 2017), definir a máxima espessura amorfa formada 

(INOUE; SHIBATA; ZHANG, 1995) ou criar um critério de limite (threshold) de fração 

amorfa para determinação do máximo diâmetro amorfo formado, por exemplo, menos 

que 5% de cristais (KÜNDIG et al, 2002) . 

Outra medida da TFV é realizada por difração de raios X (DRX), onde os 

autores buscam mostrar que as ligas não apresentam picos de difração de Bragg, 

apenas o espalhamento amorfo e correlacionar com a máxima espessura da amostra 

de maneira qualitativa. Outros autores da área utilizam as medidas de DRX de 

maneira quantitativa, estimando a fração amorfa formada, como, por exemplo, pelo 

método das áreas (RULAND, 1961; DÉO et al, 2013) ou por quantificação através de 

refinamento Rietveld (RIETVELD, 1969; BASER et al, 2008).  

 

2.2 Influência do Oxigênio em Ligas Amorfas 

 

Em 1987, ALTOUNIAN; BATALHA; STROM-OLSEN (1987) trabalhando com 

ligas de Zr-Ni mostraram que a contaminação de oxigênio nas ligas mudava seu 

comportamento de cristalização, onde o oxigênio causava aumento na Tx e dividia o 

pico de cristalização no DSC em dois (ALTOUNIAN; BATALHA; STROM-OLSEN, 

1987). 

Em 1997, LIN; JOHNSON; RHIM (1997), descobriram que mudanças na 

concentração de oxigênio na faixa entre 250-5250 ppm mudava drasticamente a 

cinética de cristalização da liga Zr52.5Ti5Cu17.9Ni14.6Al10 (Vit 105). Na Figura 5 mostra-

se o efeito do aumento da concentração de oxigênio no digrama de tempo-

temperatura-transformação (TTT) desta liga (LIN; JOHNSON; RHIM, 1997). 

Um trabalho muito importante, de 1998, desenvolvido por GEBERT; ECKERT; 

SCHULTZ (1998), aponta que o oxigênio tem uma grande influência na nucleação de 

cristais em ligas à base de Zr, como também que o Rc da liga depende de sua 

concentração de oxigênio (GEBERT; ECKERT; SCHULTZ, 1998). Na Figura 6, 

reproduzida deste mesmo trabalho, mostrou-se que o ΔTx da liga diminuiu com o 

aumento da concentração de oxigênio devido a um aumento na Tg e diminuição na Tx. 

(GEBERT; ECKERT; SCHULTZ, 1998). 
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Figura 5: Diagrama TTT da liga Vit 105 para diferentes teores de oxigênio.

 
Figura: LIN; JOHNSON; RHIM, 1997. 

 

Figura 6: Dependência de Tg, Tx e ∆Tx com o teor de oxigênio na liga Zr65Al7.5Cu17.5Ni10. 

 
Fonte: GEBERT; ECKERT; SCHULTZ, 1998. 
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O estudo de KÜBLER e colaboradores (1998) mostrou que uma pequena 

diferença na concentração de oxigênio não afeta significativamente a viscosidade da 

liga, apesar da viscosidade da liga ser função da concentração de oxigênio e 

composição química. O contrário foi observado quanto ao efeito do oxigênio na 

estabilidade térmica da liga, onde o aumento na concentração de oxigênio de 0,55 

at.%, reduziu o ΔTx da liga de 117 K para 83 K (KÜBLER et al, 1998). 

Em 2001, BARICCO e colaboradores (2001) mostraram que uma fase cúbica 

de face centrada (CFC) de estrutura do tipo NiTi2, conhecida na literatura da área 

como big cube, foi observada após a cristalização da liga quando uma pequena 

quantidade de oxigênio é adicionada em uma liga amorfa à base de Zr, sendo que o 

principal mecanismo de cristalização promove a formação de nanocristais com uma 

alta taxa de nucleação associado com uma baixa taxa de crescimento (BARICCO et 

al, 2001).  

Em 2002, de Oliveira e colaboradores (2002) trabalhando com a liga 

Zr55Al10Ni5Cu30, identificaram que o oxigênio tinha influência na formação de fases não 

estequiométricas big cube CFC do tipo NiTi2 com parâmetros de rede próximos ao da 

fase Zr4Cu2O, como também a existência de uma fase tetragonal não reportada 

chamada de LP (large parameters). Devido a uma certa característica covalente na 

ligação, o oxigênio é rodeado por 6 átomos de Zr em uma configuração octaédrica (de 

OLIVEIRA et al, 2002). 

 Em 2002, KÜNDIG e colaboradores (2002) mostraram a influência do 

oxigênio em níveis de concentração muito baixos, diferente de estudos anteriores, 

com a liga Vit 105. A Figura 7 mostra muito bem como diferenças muito pequenas na 

quantidade de oxigênio na liga, já em níveis muito menores do que os obtidos com o 

uso de materiais de alta pureza, causam um aumento muito grande no diâmetro 

máximo amorfo obtido por resfriamento, sendo este medido com o critério de limite de 

5% de cristais por análise de imagens de microscopia (KÜNDIG et al, 2002). 

Em 2004, KAJIWARA e colaboradores (2004) utilizando técnicas avançadas 

de caracterização, mostraram que para a liga Vit 105 contendo 0,3 at.% de oxigênio, 

o mesmo estava uniformemente dissolvido na fase amorfa e foi rejeitado para a fase 

big cube durante a cristalização primária, tendo mostrado também a existência de uma 

fase tetragonal de corpo centrado (BCT) (KAJIWARA et al, 2004). 
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Figura 7: Influência do oxigênio na TFV da liga Vit 105 medida como a máxima espessura amorfa 
(menos de 5% de cristais) em amostras em forma de cunha. 

 
Fonte: KÜNDIG et al, 2002. 

 

Diversas tentativas já foram feitas para tentar inibir o efeito negativo do 

oxigênio que tende a atuar na redução da TFV de um grande número de ligas amorfas, 

principalmente daquelas formadas por elementos que possuem grande afinidade 

química com o oxigênio, como é o caso do Zr e o Ti. 

Foram criadas técnicas focadas no processamento da liga, como 

processamento eletroquímico de remoção de oxigênio (BOSSUYT et al, 2004), 

eletrodesoxidação do fundido (CASTELLERO et al 2006), amorfização mecânica 

(SIEGRIST; SIEGFRIED; LOFFLER, 2006), moagem de alta energia (POLITIS, 2008), 

levitação eletrostática (LI, 2009), atomização à água (LIU et al, 2011) e desoxidação 

por HAM (Hidrogen Arc melting) (DONG et al, 2012). Apesar de várias tentativas em 

trabalhar no processamento do material, a maioria dos trabalhos foca em adições e 

pequenas alterações na composição química da liga. 

Adição de metais terras-raras (TR) para melhoria composicional e aumento 

de TFV é de grande estudo na área. O elemento TR que mais é estudado para adição 

nas ligas amorfas é o Y, mas também existem vários trabalhos com adição de Er (LUO 

et al, 2006; WALL et al, 2008; DÉO; de Oliveira, 2015), michmetals (LOUZGUINE; 

YAVARI; INOUE; 2003), e demais TR (LOUZGUINE; INOUE, 2001;  LOUZGUINE; 

INOUE, 2001a; FU et al, 2006; XU et al, 2007; XIE et al, 2010). Em ligas à base de Zr, 

já houve tentativas da adição de Y (CHEN et al, 2006; YAN; ZOU; SHEN, 2006; YAN 

et al, 2006a; ZHANG et al, 2008; COURY et al, 2014; DENG et al, 2015) e adição de 

Sc (KÜNDIG et al, 2002; PERRY et al, 2006). Nas ligas de Ferro, adição de Y (LU; 

LIU; PORTER, 2003; PARK et al 2006; BOUCHAREB et al, 2010; CHROBAK et al, 
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2011) e adição de Ho (LUO et al, 2006). Nas ligas Mg-Cu-TR (XI et al, 2004), Nd 

(ZHENG et al, 2006), dois tipos de TR (JANG et al, 2007), Ni e mischmetal 

(PERRIERE et al, 2013), adição de Y em liga à base de Ti (HAO et al, 2009), em liga 

de alumínio (CHEN et al, 2012; ZHANG et al, 2013) e adição de La em liga de Gd-Al 

(ZHENG et al, 2013). 

Outra técnica que está sendo muito utilizada para suprimir o efeito deletério 

do oxigênio nas propriedades das ligas metálicas amorfas é a micro-adição 

(microalloying). Com a micro-adição tende-se a buscar a cristalização de uma 

segunda fase em meio à matriz amorfa de modo a se formar um compósito de vidro 

metálico maciço (BMGC). Diversos trabalhos em micro-adição foram realizados, 

podendo citar os de Si em Cu-Zr (CHOI-YIM; BUSCH; JOHNSON, 1998), B-Si-Pb na 

Vit 105 (LIU; CHISHOLM; MILLER, 2002), Si em liga de Al (GOGEBAKAN, 2004), Sc 

na Vit 105 (KÜNDIG et al, 2002; JIANG et al, 2005; PERRY et al, 2006), Sn em liga 

de Fe (LU; LIU; WANG, 2006), Ce em Cu-Zr (HUANG; BAI; WANG, 2011), Nb em 

ligas de Fe (ZHAI et al, 2014), Nb em ligas de Zr-Cu (WU et al, 2014; WU et al, 2015; 

NING et al, 2016). Estes são apenas alguns exemplos dentre os vários que podem 

ser encontrados na revisão sobre compósitos de vidros metálicos publicado por QIAO; 

JIA; LIAW (2016) (QIAO; JIA; LIAW, 2016).     

  

2.3 Ligas amorfas no sistema Zr-Cu-Al-Nb e suas fases cristalinas 

 

Uma grande limitação para aplicação dos vidros metálicos como materiais 

estruturais é devido ao seu caráter frágil à temperatura ambiente (MILLER; LIAW, 

2008; SURYANARAYANA; INOUE, 2011). Uma solução que vem sendo estudada é 

o desenvolvimento de compósitos de vidro metálico que contenham fases de interesse 

em meio à matriz amorfa e que confira ductilidade ao material como um todo (LIU et 

al, 2007; SONG et al, 2012; CHEN; ZHANG; LIU, 2013; WU et al, 2014; WU et al, 

2014; 2015; NING et al, 2016; JIANG et al, 2018). 

Ligas no sistema Zr-Cu-Al-Nb têm se mostrado grandes candidatas a 

apresentar comportamento mecânico dúctil, seja pelo efeito de nanocristalização 

induzida por deformação (WANG et al 2018), ou, principalmente, pela formação de 

fases cristalinas dúcteis em meio à matriz amorfa, especificamente fases do tipo B2 

Zr-Cu (WU et al, 2014, 2015; NING et al, 2016; JIANG et al, 2018) ou fases CCC do 

tipo b-Ti (SUN et al, 2005; LI et al, 2007).  
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Segundo WU e colaboradores (2014; 2015) e NING e colaboradores (2016), 

a liga Zr48Cu46,5Al4Nb1,5, é formadora de uma fase B2 (CuZr) em meio à matriz amorfa 

(WU et al, 2014, 2015; NING et al, 2016). WU mostrou que a fração de fase B2 na liga 

está diretamente relacionada com a resistência e a ductilidade obtida em ensaios de 

tração devido à sua capacidade de endurecimento por deformação (strain-hardening 

capability) (WU et al, 2015). A Figura 8 (a) mostra um difratograma da amostra aliado 

a imagem de sua microestrutura por microscopia ótica, enquanto a Figura 8 (b) mostra 

um gráfico da fração de fase B2 em relação a 3 amostras de diâmetros diferentes.  

Segundo WU e colaboradores (2015), conforme mostrado na Figura 9 (a), 

uma fração de fase B2 na liga em torno de 20% mantém o máximo de resistência 

mecânica à tração de 1688,7 ±25 MPa aliado a uma deformação plástica de 5,6 ±0.5% 

antes da fratura. Conforme reportado por NING e colaboradores, algumas falhas de 

empilhamento dentro da fase B2 podem promover a transformação martensítica da 

estrutura B2 para a estrutura B19' (NING et al, 2016). Por meio desse estudo, WU 

propôs o diagrama da Figura 9 (b), mostrando que a presente liga, Zr48Cu46,5Al4Nb1,5, 

está expandido o campo de propriedades dos BMGC de fase B2 para um patamar 

não antes atingido por outras classes correspondentes de BMGC, como, por exemplo, 

as ligas do sistema Zr-Cu-Al-Co (WU et al, 2015). 

 

Figura 8: Caracterização da liga Zr48Cu46.5Al4Nb1.5, onde em a) Difratograma e microestrutura por 
microscopia ótica; em b) Fração de fase B2 para 3 diâmetros diferentes. 

 
Fonte: WU et al, 2015. 
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Figura 9: Liga Zr48Cu46.5Al4Nb1.5: a) ensaios de Tensão x Deformação para as 3 amostras, enquanto 
em b) mapa da relação de resistência com ductilidade para diversas famílias de BMGCs.

       
Fonte: WU et al, 2015. 

 

A fase B2 de CuZr é uma fase cúbica ordenada, de grupo espacial 221 Pm-

3m, onde os átomos de Cu ocupam a posição de Wyckoff 1a (0, 0, 0) enquanto os 

átomos de Zr ocupam a posição de Wyckoff 1b (½, ½, ½,) da célula unitária com 

parâmetros de rede 3,2620 Å (CARVALHO; HARRIS, 1980). A relação da 

transformação martensítica de B2 para B19’ em ligas do sistema Zr-Cu já foi muito 

bem estudada por SEO; SCHRYVERS (1998) utilizando a técnica de microscopia 

eletrônica de transmissão (MET) (SEO; SCHRYVERS, 1998, 1998a).  

A fase B19’ de CuZr possui duas estruturas cristalinas monoclínicas distintas. 

A estrutura monoclínica primitiva possui simetria P21/m e parâmetros de rede a = 

3,278 Å, b = 4,161 Å, c = 5,245 Å e b= 103,88º, e a superestrutura monoclínica possui 

simetria Cm com parâmetros de rede a = 6,316 Å, b = 8,562 Å, c = 5,331 Å e b= 

105,27º (SEO; SCHRYVERS, 1998). 

A relação de transformação de B2 para a estrutura B19’ primitiva é dada pelo 

mecanismo de cisalhamento em planos e direções bem específicos da fase B2: 

cisalhando os planos (011) na direção [100] de modo a se formar o ângulo monoclínico 

e assim aumentar a direção [011] enquanto se diminui a direção [01-1] mantendo-se 

a direção [100] praticamente inalterada. Além do mais, conforme mostrado na Figura 

10, as estruturas B2 e B19’ mantém a seguinte relação cristalográfica: [100]B2 // 

[100]B19’, (011)B2 // (001)B19’ e (01-1)B2 // (010)B19 (SEO; SCHRYVERS, 1998). 

A Figura 10 mostra também a superestrutura de simetria Cm, sendo a mesma 

formada não somente pela distorção dos átomos da B2 para a estrutura B19’ primitiva, 

como também pela mistura dos átomos em cada célula unitária. A explicação para os 

(b) a) 
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eixos a e b terem aproximadamente dobrado de valor é devido a uma mistura diferente 

desses átomos que leva à uma mudança de simetria para Cm. Sendo assim, a 

superestrutura consiste praticamente de 4 estruturas B19’ primitivas e mistura 

adicional dos átomos (SEO; SCHRYVERS, 1998).  

A estrutura B19’ tem morfologia em ripas com ocorrência de micro-maclação, 

preferencialmente na superestrutura, sendo que ambas as estruturas se formam em 

uma mesma ripa. A largura do domínio da estrutura monoclínica primitiva é da ordem 

de 200 nm, o que é grande em comparação com a média da largura da maclação da 

superestrutura da ordem de 4 nm (SEO; SCHRYVERS, 1998). 

 

Figura 10: Relação de orientação cristalográfica entre as fases B2 e B19' (primitiva e superestrutura). 

 
Fonte: QIAO; JIA; LIAW, 2016. 

 

Outras fases cristalinas são esperadas em ligas de vidros metálicos baseados 

em Zr-Cu com formação de B2, como é o caso das fases Cu10Zr7 e CuZr2, formadas 

a partir da decomposição eutetóide a alta temperatura da fase B2 (OKULOV et al, 

2015). Conforme mostrado na Figura 11 por OKULOV e colaboradores (2015), é 

esperada a formação primeiro da fase Cu10Zr7 e depois da fase CuZr2 com o uso de 
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menores taxas de resfriamento (OKULOV et al, 2015). Na Figura 12, um exemplo de 

cada uma das estruturas cristalinas foi gerado utilizando-se o software VESTA, sendo 

que em (a), para a fase Cu10Zr7, foi utilizado a ficha cristalográfica reportada por 

TAKEUCHI e colaboradores (2009) (TAKEUCHI et al, 2009) e em (b), para a fase 

CuZr2, pela ficha reportada por SVIRODOVA e colaboradores (2004) (SVIRODOVA 

et al, 2004).  

 

Figura 11: Diagrama TTT esquemático da liga Zr47.5Cu47.5Al5 mostrando a formação da fase B2 e sua 
decomposição em Cu10Zr7 e CuZr2 de acordo com a taxa de resfriamento. 

 
Fonte: OKULOV et al, 2015. 

 

Figura 12: Estruturas cristalinas geradas pelo software VESTA das fases a) Cu10Zr7 (TAKEUCHI et al, 
2009) e b) CuZr2 (SVIRODOVA et al, 2004). 

 
Fonte: Próprio autor. 

a) b) 
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Assim como na maioria das ligas amorfas à base de Zr, ligas do sistema Zr-

Cu-Al-Nb também indicam a formação de fases de óxidos não-estequiométricos, muito 

conhecida na literatura da área como big cube. A partir da fase CuZr2 foi reportada 

uma segunda estrutura pertencendo ao grupo espacial Fd-3m com parâmetros de 

rede próximos a 12,28 Å (SVIRIDOVA et al, 2004), a qual, apesar de na referência 

não constar os sítios atômicos ocupados pelo oxigênio, é de conhecimento que a 

mesma é estabilizada pela presença de oxigênio e o mesmo não ocupa todos os sítios 

16c esperados dessa estrutura. 

Diversas variações nos parâmetros de rede da fase big cube já foram 

reportados (HE; BIAN; CHEN, 2000; BARICCO et al, 2001; de OLIVEIRA et al, 2002; 

SVIRIDOVA et al, 2004). Nesse momento vale citar essa estrutura do grupo espacial 

com parâmetro de rede a = 11,93 Å. Na Figura 13 criada utilizando o software VESTA, 

um exemplo da fase big cube (ficha cristalográfica da referência MACKAY; MILLER; 

FRANZEN, 1994) com todos os sítios do oxigênio ocupados, mostrando claramente 

que o oxigênio é rodeado por 6 átomos de Zr em uma configuração octaédrica 

conforme citado anteriormente por de Oliveira e colaboradores (2002) (de OLIVEIRA 

et al, 2002). 

 

Figura 13: Exemplo da fase big cube de estrutura cúbica, grupo espacial Fd-3m, onde todos os sítios 
referentes ao oxigênio (em vermelho) estão preenchidos. Os átomos verdes correspondem ao Zr e os 

átomos em cinza correspondem a Cu ou Ni. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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2.4 Liga amorfa Vit 105 (Zr52.5Cu17.9Ni14.6Al10Ti5) e suas fases cristalinas 

 

A liga de vidro metálico Zr52,5Cu17,9Ni14,6Al10Ti5 é uma das ligas mais 

estudadas na literatura da área, tanto que é uma das poucas ligas de vidros metálicos 

comercializadas pela empresa Materion Co. nos Estados Unidos, denominada 

comercialmente de Vitrelloy 105 ou, simplesmente, Vit 105 (designação adotada 

nessa dissertação). Conforme própria ficha técnica da empresa, a liga Vit 105 é 

descrita como uma liga de boa resistência à corrosão e boa usinabilidade 

(MATERION, 2018). Também segundo a mesma ficha, a liga Vit 105 possui um limite 

de escoamento de 1850 MPa, tenacidade à fratura de 75 MPa√m, densidade de 6,6 

g/cm3, Tg = 403 ºC, Tx = 469 ºC e Tm = 805 ºC (MATERION, 2018). 

A liga Vit 105 é uma liga com Rc da ordem de 100-102 K.s-1 (LIU; WU; ZHANG, 

2002; MUKHERJEE, 2005; LI, 2009). Por ser uma liga à base de Zr, ela se oxida 

facilmente em alta temperatura, tornando-se frágil. Além disso o aumento do oxigênio 

dissolvido leva a um aumento no Rc necessário para a formação de vidro 

(YOKOYAMA et al, 2002). 

Conforme mostrado por KÜNDIG e colaboradores (2002) (Figura 7), a liga Vit 

105 tem uma queda muito grande na máxima espessura amorfa formada, mesmo em 

níveis de contaminação por oxigênio muito baixos, reduzindo a máxima espessura 

amorfa formada de 10 mm para aproximadamente 4 mm quando se aumenta o teor 

de oxigênio de aproximadamente 60 para 120 ppm (KÜNDIG et al, 2002). 

O diagrama TTT esquemático para a liga Vit 105 mostrado na Figura 14 foi 

proposto por MOTYKA e colaboradores (2002). Este diagrama mostra que dobrando-

se a concentração de oxigênio na amostra não poderia ser evitada a formação da fase 

big cube. Para a condição de menor contaminação por oxigênio, a curva TTT 

esquemática para a fase big cube seria movida para tempos maiores, possibilitando a 

formação de amorfo com menores taxas de resfriamento (MOTYKA et al, 2002). 

Em seus estudos com a liga Vit 105, HE; BIAN; CHEN (2000) mostraram que 

para uma amostra em forma de chapa maior que 2 mm de espessura e com 800 ppm 

de oxigênio, forma-se uma fase do tipo big cube CFC com parâmetros de rede de 

11,97 Å rica em alumínio, de tamanho médio de 500 nm e uma fração volumétrica de 

aproximadamente 12% (HE; BIAN; CHEN, 2000). O estudo de BARICCO e 

colaboradores (2001) mostrou a presença da fase big cube com diferentes parâmetros 

de rede e diferentes tamanhos de cristalitos conforme a taxa de resfriamento e 
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posterior tratamento aplicado às amostras, como mostrado na Tabela 3 (BARICCO et 

al, 2001).   

 

Figura 14: Esboço da influência do oxigênio no diagrama TTT esquemático da liga Vit 105 em relação 
à formação da fase big cube e de fases estáveis conforme MOTYKA (2002). 

 
Fonte: MOTYKA et al, 2002. 

 

Tabela 3: Parâmetro de rede, tamanho de grão da fase big cube e Tx observado nas ligas Vit 105 e 
Zr55Cu30Ni5Al10. 

 
Fonte: BARICCO et al, 2001. 

 

A formação de diferentes fases de estrutura tipo big cube com diferentes 

parâmetros de rede é bem comum na literatura da área, sendo facilmente encontrada 

essa fase com parâmetro de rede entre 11,93 Å e 12,28 Å. Uma estrutura estabilizada 
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por oxigênio, também correspondente à big cube é reportada como Zr4Ni2O em 

diversos trabalhos (LIU; CHISHOLM; MILLER, 2002). A fase big cube também é 

chamada de CFC ZrNi2 por diversos autores (WALL et al, 2009). MACKAY; MILLER; 

FRANZEN (1994) apresentaram também estruturas do tipo Zr4Ni2Ox e Zr6Ni4Ti2Ox 

(MACKAY; MILLER; FRANZEN, 1994).  

WALL e colaboradores (2009), fazendo medidas de difração de raios-X 

síncrotron em ligas Vit 105 de 6,4 mm de diâmetro dopadas com 5000, 6250 e 14000 

ppm de oxigênio, encontraram a fase big cube com parâmetros de rede 11,93 Å e 

12,16 Å, como também a presença de uma fase tetragonal do tipo Al2Zr3 (WALL et al, 

2009). A Figura 15 mostra os refinamentos de Rietveld para as amostras de 5000 

ppm, onde a fase majoritária é a tetragonal do tipo Al2Zr3 e pouca quantidade de big 

cube, ao contrário do que se vê na amostra de 14000 ppm de oxigênio, que mostra a 

coexistência das duas fases do tipo big cube (WALL et al, 2009). De maneira 

qualitativa, WALL e colaboradores discutiram que o alo característico do amorfo é 

maior na amostra com maior oxigênio e presença de duas fases do tipo big cube do 

que para a amostra que teve a formação da fase tetragonal do tipo Al2Zr3 em conjunto 

com pequena quantidade da fase big cube, apesar dessa liga apresentar menor teor 

de oxigênio (WALL et al, 2009). 

 

Figura 15: Refinamento Rietveld para amostras da liga Vit 105 de 6,4 mm de diâmetro com 5000 ppm 
e 14000 ppm de oxigênio por DRX sincrotron. 

 
Fonte: WALL et al, 2009. 

 

A fase tetragonal do tipo Al2Zr3 encontrada por WALL e colaboradores (2009) 

pertence ao grupo espacial P42/mnm com parâmetros de rede a = 7,40 Å e c = 6,66 

Å (WALL et al, 2009). Essa mesma fase foi encontrada por PEKARSKAYA, LOFFLER 

e JOHNSON (2003) apresentando parâmetro de rede c = 6,8 Å e, após análise por 

EDS, mostrou-se que é constituída principalmente de Zr e Cu com pequenos teores 
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de Ni apresentando morfologia facetada, conforme mostrado na Figura 16 

(PEKARSKAYA; LOFFLER; JOHNSON, 2003). A figura 17 mostra a célula unitária 

criada pelo software VESTA utilizando a ficha cristalográfica desta fase publicada por 

CLARK e colaboradores (1990) (CLARK et al, 1990).  

Fases mais estáveis, como as tetragonais NiZr2 e CuZr2, são comumente 

encontradas em ligas submetidas a rotinas de aquecimento, como recozimento e/ou 

tratamento de cristalização (HE; BIAN; CHEN, 2000; MOTYKA et al, 2002; GU; XING; 

HUFNAGEL, 2002). A Figura 18 mostra a célula unitária da fase NiZr2 tetragonal de 

parâmetros de rede a = 6,477 Å e c = 5,241 Å segundo a ficha cristalográfica criada 

por KIRKPATRICK, BALEY e SMITH (1962) (KIRKPATRICK; BALEY; SMITH, 1962).  

 

Figura 16: MET mostrando a imagem em campo claro da microestrutura e inserção do padrão de 
difração no eixo de zona [110] para a fase do tipo Al2Zr3 encontrado na liga Vit 105. 

 
Fonte: PEKARSKAYA; LOFFLER; JOHNSON, 2003. 
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Figura 17: Célula unitária da fase Al2Zr3 gerada pelo software VESTA e utilizando a ficha 
cristalográfica de CLARK e colaboradores (1990) (CLARK et al, 1990). 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 18: Célula unitária da fase NiZr2 gerada pelo software VESTA utilizando a ficha cristalográfica 
de KIRKPATRICK, BALEY e SMITH (1962) (KIRKPATRICK; BALEY; SMITH, 1962). 

 
Fonte: Próprio autor. 
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3. OBJETIVOS 
 

Esse trabalho teve o objetivo de investigar, em duas ligas amorfas à base de 

Zr: Zr48Cu46.5Al4Nb1.5 e Vit 105 Zr52,5Cu17,9Ni14,6Al10Ti5 (at.%), ao final da solidificação, 

os efeitos da variação do diâmetro (taxa de resfriamento) e da quantidade de oxigênio 

presente na liga de modo a responder às seguintes perguntas: 

- Como é alterada a fração amorfa formada (medida de TFV) de acordo com 

essas variáveis? 

- Quais são as primeiras fases cristalinas a se formarem para cada liga em 

função dessas duas variáveis? 

- Quais são as fases cristalinas presentes e suas frações em função dessas 

duas variáveis? 
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4. MATERIAIS e MÉTODOS  
 

Nos próximos sub tópicos serão apresentadas as metodologias utilizadas para 

a produção e caracterização dos vidros metálicos baseados em Zr que foram 

estudados nesse trabalho. 

 

4.1 LIGAS PRODUZIDAS 

 

As ligas selecionadas para a análise da influência da quantidade de oxigênio 

na tendência à formação vítrea são as composições (at.%) Zr48Cu46,5Al4Nb1,5 que 

produz uma fase B2 micrométrica dissolvida numa matriz vítrea conferindo alta 

tenacidade (WU et al, 2014; 2015), possibilitando assim uma ótima relação de 

resistência mecânica e ductilidade, muito importante para uma possível aplicação 

tecnológica estrutural. A segunda liga estudada foi a comercialmente conhecida por 

Vit 105 de composição Zr52,5Ti5Cu17,9Ni14,6Al10 (at.%) que apresenta excelente 

usinabilidade e alta resistência à corrosão (MATERION, 2018). Ambas as ligas foram 

de interesse dentro do projeto financiado pela Boeing Research & Development Brasil 

com o Laboratório de Solidificação do Departamento de Engenharia de Materiais da 

ESSC - USP. 

Para provocar a variação da quantidade de oxigênio de maneira controlada, 

utilizou-se diferentes tipos de metais base. O Zr foi utilizado na forma de esponjas 

obtidas pelo processo Kroll (KROLL, 1937; KROLL, 1940), com maior quantidade de 

oxigênio dissolvido, aproximadamente 2.000 ppm (pureza de 99%+) para as ligas com 

maior teor de oxigênio nominal, e na forma de crystal bar obtida a partir do processo 

de Van-Arkel (VAN ARKEL; DE BOER, 1925), com menor quantidade de oxigênio, 

aproximadamente 250 ppm (pureza de 99,95%), para a liga de menor teor de oxigênio. 

Os demais metais base foram utilizados no formato de barras e placas (com 

quantidade de oxigênio controlada), onde o Al de pureza 99,9995% continha ~ 50 ppm 

de oxigênio, o Cu 99,999% ~ 100 ppm de oxigênio e o Nb 99,99% ~ 200 ppm de 

oxigênio. A liga Vit 105 foi adquirida da empresa Materion Co. homogeneizada em 

formato de tarugo redondo de ¾” no estado cristalino, conforme mostrado no 

certificado de análise do ANEXO 1. 

Foram utilizados 4 níveis distintos de contaminação por oxigênio nas 

amostras, sendo que para obter conjuntos de amostras com um dos 4 níveis distintos, 
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escolheu-se controlar a contaminação a partir de adições de quantidades calculadas 

de CuO (pureza de 99,9%) às ligas base sem que ocorre-se variação significativa da 

composição original. O CuO foi escolhido devido à sua baixa energia livre de formação 

(menos negativa) em comparação com os óxidos dos demais elementos que 

compõem a liga (HOWARD, 2006) facilitando assim sua decomposição no metal 

fundido. O processo de transferência do oxigênio presente no CuO para a liga ocorre 

quando a temperatura da liga, ao ser fundida com o arco elétrico, atinge uma 

temperatura superior à temperatura de fusão do CuO e com isso o cobre é incorporado 

aos metais base enquanto o oxigênio fica livre para ser solubilizado ou se combinar 

aos demais elementos presentes formando outros óxidos.   

Cada conjunto de amostras foi produzido com diâmetros distintos, sendo 

esses 2, 3, 4, 5 e 6 mm, ou seja, para cada diâmetro de amostra, uma taxa de 

resfriamento diferente foi aplicada ao metal líquido para a formação da amostra 

cilíndrica. Portanto, para cada uma das ligas, foram produzidas 20 amostras, num total 

de 40 amostras para o estudo completo. Essa divisão pode ser melhor visualizada na 

Tabela 4. Para facilitar a leitura e referenciação das amostras durante o texto, 

escolheu-se denominar as ligas da seguinte maneira: 

- Para a liga Zr48Cu46,5Al4Nb1,5: valor do diâmetro - valor do oxigênio nominal, 

por exemplo, 2-300, se referindo a liga com 2 mm de diâmetro e 300 ppm de oxigênio 

nominal;  

- Para a liga Vit 105: V- valor do diâmetro - valor do oxigênio nominal, por 

exemplo, V-2-200, se referindo a liga Vit 105 com 2 mm de diâmetro e 200 ppm de 

oxigênio. 
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Tabela 4: Mapa de referência das amostras produzidas, onde a liga Zr48Cu46,5Al4Nb1,5 é denominada 
pelo valor do diâmetro - valor do oxigênio nominal, já a liga Vit 105 como V- valor do diâmetro - valor 

do oxigênio nominal. 

 
Nomenclatura das Amostras 

Composição (at.%) 

Oxigênio 

Nominal 

(ppm) 

Diâmetro 

(2mm) 

Diâmetro 

(3mm) 

Diâmetro 

(4mm) 

Diâmetro 

(5mm) 

Diâmetro 

(6mm) 

Zr48Cu46,5Al4Nb1,5 

300 2-300 3-300 4-300 5-300 6-300 

800 2-800 3-800 4-800 5-800 6-800 

2000 2-2000 3-2000 4-2000 5-2000 6-2000 

3000 2-3000 3-3000 4-3000 5-3000 6-3000 

Vit 105 

Zr52.5Cu17.9Ni14.6Al10Ti5 

200 V-2-200 V-3-200 V-4-200 V-5-200 V-6-200 

500 V-2-500 V-3-500 V-4-500 V-5-500 V-6-500 

800 V-2-800 V-3-800 V-4-800 V-5-800 V-6-800 

1250 V-2-1250 V-3-1250 V-4-1250 V-5-1250 V-6-1250 

Fonte: Próprio autor. 

 

4.2 PRODUÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

 O equipamento utilizado para a confecção das amostras foi construído 

com o auxílio da FAPESP sendo parte de um projeto de Mestrado do grupo de 

pesquisa (PEREIRA, 2009) e encontra-se no laboratório de Solidificação do 

Departamento de Engenharia de Materiais da Escola de Engenharia de São Carlos 

da Universidade de São Paulo (SMM-EESC-USP). Este equipamento é composto pela 

câmara de fusão, um gerador de corrente contínua (máquina usada normalmente para 

soldagem TIG ou MIG), uma bomba mecânica de vácuo, uma pré-câmara para gerar 

a diferença de pressão necessária para a sucção do metal fundido para dentro do 

molde, um sistema de válvulas e o sistema de arrefecimento do eletrodo, da câmara 

de fusão e do corpo do forno. 

Com a bomba de vácuo rotativa, são realizados 3 ciclos de vácuo no sistema 

chegando a cerca de 7x10-3 mBar seguido de preenchimentos da câmara de fusão 

com argônio ultrapuro (99.999%) que passa primeiramente por um Getter de estado 

sólido (hidreto de lítio) para reduzir o nível de impurezas no argônio (O2 e H2O) para 

teores menores do que 10 ppb (partes por bilhão). O preenchimento segue até se 

atingir a pressão relativa de 30 KPa de modo a minimizar a presença de ar atmosférico 
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dentro do sistema. No último preenchimento com argônio, deixa-se a pressão interna 

relativa atingir 70 KPa. 

Para a liga Zr48Cu46,5Al4Nb1,5, considerando todos os 4 níveis de oxigênio, foi 

feita primeiramente a fusão dos metais base para a produção do lingote inicial de 

aproximadamente 50 gramas. Para o lingote de 300 ppm de oxigênio nominal, o Zr 

utilizado foi o crystal bar e para os demais foi utilizado Zr esponja, sendo adicionado 

a quantidade calculada de CuO para atingir os níveis de 2000 e 3000 ppm de oxigênio. 

Para a liga Vit 105, foram cortados 4 pedaços da barra comercial com 

aproximadamente 50 g cada e então adicionado CuO de maneira calculada em cada 

caso formando os lingotes com diferentes níveis de oxigênio.  

Cada lingote foi seccionado em 4 partes de massa praticamente igual, sendo 

posteriormente utilizadas três partes de cada um para realizar a refusão e 

preecnhimento dos moldes mostrados na Figura 19. Cada uma das três coquilhas tem 

diferentes cavidades e produzem amostras com os diversos diâmetros desejados, 

variando-se assim a taxa de resfriamento aplicada ao metal líquido. Quando 

necessário, foi utilizada a quarta parte do lingote inicial para criação de uma réplica 

de uma das amostras. 

O processo de refusão seguiu os parâmetros que provocam a menor 

contaminação com oxigênio conforme estudo previamente realizado pelo grupo de 

pesquisa e ainda não publicado: 200 A de corrente do arco elétrico, 11 segundos de 

tempo de fusão, atmosfera estática da câmara de fusão e sem a utilização de pré-

fusão de getter interno de Ti.     

 

Figura 19: Detalhe das cavidades internas dos 3 moldes diferentes utilizados para produção das 
amostras. 

 
Fonte: SANTA MARIA, 2018. 



59 
 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

A primeira técnica de caracterização aplicada às amostras foi utilizada para 

determinação da quantidade de oxigênio por meio da técnica de extração a quente, 

de modo a validar a homogeneidade das amostras em relação ao nível de oxigênio 

nominal. Na sequência, as principais técnicas de caracterização realizadas nas 

amostras foram difração de raios-X (DRX) e microscopias: óptica (MO), eletrônica de 

varredura (MEV) e eletrônica de transmissão (MET). Com a técnica de DRX, buscou-

se revelar as principais estruturas das amostras classificando-as como amorfa ou 

parcialmente amorfa, como também fornecer os primeiros dados necessários para a 

identificação das fases e, com a aplicação de método de refinamento, possibilitar a 

quantificação da fração de fase amorfa e das fases cristalinas presentes. As 

microscopias buscaram revelar a microestrutura das amostras, assim como, pela 

utilização de análise de imagens, quantificar a fração de fase amorfa presente nas 

amostras de acordo com as micrografias por MO. Em amostras de interesse, análises 

de MEV e MET foram realizadas para obter detalhes da microestrutra em 

magnificações maiores, como também informações cristalográficas das fases 

cristalinas.  

 

4.3.1 Medidas de Oxigênio 

 

As medidas da quantidade de oxigênio nas ligas produzidas foram realizadas 

em um equipamento LECO RO-400, que utiliza o princípio de extração por fusão em 

gás inerte (LECO, 2017). O equipamento está calibrado para medição e segue de 

maneira automática os procedimentos de ajuste, realização da pré-queima do cadinho 

consumível de grafite para atingir a condição livre de oxigênio (oxygen free), onde 

então a amostra pode ser depositada no mesmo e fundida por fusão a arco elétrico. 

Como as ligas estudadas tem grande quantidade de metais refratários em sua 

composição (como Zr, Ti e Nb), seguiu-se a orientação do fabricante do equipamento 

para utilizar massa da amostra de aproximadamente 100 mg, adicionada ao basket 

de Ni (oxygen free) para melhor liberação do oxigênio presente na amostra (LECO, 

2017). Para cada amostra foram cortados três pedaços representativos com massa 

de aproximadamente 100 mg cada.  

O oxigênio que é liberado pela amostra durante a queima, se combina com o 
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carbono em excesso do cadinho de grafite formando CO e como a quantidade de CO 

está na faixa de ppm, é facilmente arrastado por um fluxo de gás hélio de pureza 

99,999% que passa pelo sistema. Esse fluxo passa por um detector de infravermelho, 

sendo que o CO absorve parte da energia emitida e a diferença entre as energias de 

emissão e detecção do sensor de infravermelho é processada no controlador, 

mostrando diretamente o percentual de oxigênio na tela, segundo a norma ASTM-

E1019 (ASTM-E1019, 2011). 

O equipamento LECO RO-400 foi calibrado pelo grupo de pesquisa segundo 

a técnica de análise de sistema de medição (MSA – Measuring System Analysis), 

sendo um trabalho ainda não publicado. Para garantir a curva de calibração para as 

medidas, primeiramente, fazia-se as análises da condição em branco, ou seja, 

somente o cadinho de grafite sem a amostra, em 4 corridas com cadinhos diferentes. 

A primeira corrida servia para aquecer o equipamento e as outras 3 para atualizar o 

valor 0 de oxigênio da curva de calibração. Com o valor 0 ajustado, media-se 3 

padrões de valor de oxigênio conhecido adquirido com o fabricante do equipamento, 

de modo a se certificar que o equipamento estava medindo dentro da faixa de valor 

de oxigênio do padrão e assim conseguir ajustar o equivalente a inclinação da curva 

da calibração para aquele dia da medida e assim garantir que todas as amostras foram 

medidas segundo à curva de calibração e correspondem ao valor real de medição 

dentro da incerteza das medidas. 

 

4.3.2 Preparação metalográfica e microscopia ótica 

 

A preparação metalográfica das amostras foi realizada, sempre que possível, 

seguindo a norma ASTM-E3 (ASTM-E3, 2011). A sequência dos procedimentos para 

preparação metalográfica iniciou-se com o corte transversal do cilindro da amostra em 

uma cutt-off de precisão da marca Buehler modelo Iso Met 1000, presente no 

laboratório de microscopia ótica do Departamento de Engenharia de Materiais da 

EESC-USP, utilizando-se um disco diamantado também da marca Buehler modelo 11-

4245 (dimensões Ø127 x 0,4 mm).  

As amostras foram embutidas a frio em resina poliéster, com a face 

seccionada voltada para baixo, de modo a ser essa que iria receber a preparação. 

Após o tempo necessário para o processo de cura do polímero, iniciava-se o processo 

de lixamento com lixas d'água de granulometria decrescente, seguindo: 220, 320, 400, 
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500, 600, 800 e 1200 mesh. O processo de polimento foi realizado com dispersão de 

alumina de 1mm em panos de polimento próprios para polimento com esse tipo de 

abrasivo. Tanto o processo de lixamento como o de polimento foram feitos de maneira 

manual, mas quando necessário, também utilizou-se uma politriz automática da marca 

Buehler modelo Auto Met 250 presente no mesmo laboratório de microscopia ótica. 

O ataque químico foi utilizado para revelar as estruturas cristalinas da 

superfície polida da amostra. Para a posterior análise de imagem quantitativa, através 

do processo de segmentação nas micrografias obtidas pela microscopia ótica, foi 

necessário utilizar uma solução que revelasse tanto o contorno de grão como sua 

região interna, para assim aumentar o contraste com a matriz amorfa que não sofre 

alteração com a ação do agente químico. Após testes com diversas soluções ácidas, 

a melhor opção para essas ligas foi a utilização de um reagente Kroll modificado de 

composição em volume 10%HF e 90%HNO3 (50ml) (PETZOW, 1994), sendo diluído 

em 200 ml de água destilada, deixando a superfície polida da amostra imersa na 

solução por 5 segundos, sendo limpa com algodão em água corrente, aplicado-se 

álcool isopropílico e secagem com um soprador de ar quente. 

As imagens das micrografias foram obtidas usando-se dois microscópios 

óticos do mesmo laboratório de microscopia ótica, sendo ambos da marca Zeiss, um 

modelo Axio Lab.A1 equipado com uma câmera AxioCam ERc 5s e o outro modelo 

Scope.A1 equipado com uma câmera AxioCam ICc 5 e uma fonte de luz Hal 100. 

Ambos os microscópios são comandados pelo software AXioVision versão AxioVs40 

V4.8.2.0, mesmo software utilizado para as análises de imagem. 

 

4.3.3 Quantificação da fração amorfa por análise de imagem de microscopia 

ótica 

 

A técnica de microscopia ótica possibilita a quantificação da fração amorfa da 

seção transversal da amostra que foi preparada segundo a metodologia da seção 

4.3.2, por meio de análise das imagens conforme a norma da ASTM E1245-03 (ASTM-

E1245, 2016). A área amorfa em uma seção transversal da amostra é possível de ser 

visualizada de maneira mais clara (maior brilho) devido à grande resistência a 

corrosão que os vidros metálicos apresentam (MILLER; LIAW, 2008; 

SURYANARAYANA; INOUE, 2011), diferentemente das regiões cristalinas, que ficam 
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com tonalidades mais escuras (menor brilho). O nível de intensidade de brilho em 

cada pixel de uma imagem é dado em uma escala de 0 a 255, sendo que a área 

abaixo da curva no histograma formado a partir do valor de brilho de todos os pixels 

de uma imagem corresponde a 100% da área da imagem. 

A metodologia para segmentação da escala de brilho a que se refere a fase 

amorfa na imagem é um passo de extrema importância para uma quantificação, que 

apesar de ser subjetiva ao operador, deve representar da melhor maneira possível a 

realidade (ASTM, 2007). De modo a minimizar a imprecisão nas medidas, assumiu-

se que a fração amorfa não varia ao longo da direção longitudinal do corpo de prova 

(resfriamento radial em uma peça cilíndrica) e a área da seção transversal seria 

analisada por no mínimo 3 operadores diferentes para possibilitar análises estatísticas 

que comprovassem a repetibilidade nas medições. Um exemplo desse processo de 

seguimentação da imagem pode ser visto na Figura 20. 

Conforme na Figura 20, a imagem corresponde a uma região praticamente 

quadrada inscrevendo a seção transversal circular da amostra. Portanto, o resultado 

obtido diretamente para a quantificação do amorfo e para a quantificação do fundo 

(região que não faz parte da amostra), deve ser recalculado de modo a considerar 

somente a área referente à amostra. Isso pode ser facilmente calculado pela equação 

(1) e assim obter a fração amorfa do material: 

% 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑓𝑎 =  100 ∗
% á𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑓𝑎 (𝑣𝑒𝑟𝑚𝑒𝑙ℎ𝑎)

100 − % á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 (𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒)
        (1) 

 

Figura 20: Método de seguimentação de imagem para quantificação de fração amorfa. 

 
Fonte: Próprio autor. 

Ø 
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4.3.4 Difração de Raios-X 

 

A difração de raios-X possibilita a identificação das fases cristalinas e amorfa 

presentes no material, como também as quantifica. A equação (2), conhecida como 

Lei de Bragg, fornece a relação entre as posições angulares dos feixes difratados (θ), 

em termos do comprimento de onda característico do feixe de raios-X incidente (λ) e 

da distância dos planos cristalográficos (𝑑ℎ𝑘𝑙) na condição de difração de Bragg 

(CALLISTER, 2014): 

𝜆 = 2 ∗ 𝑑ℎ𝑘𝑙 ∗ sin 𝜃                                                (2) 

O equipamento de difração de raios-X utilizado para as medidas de DRX 

convencional foi um Rigaku modelo RINT 2000 presente no laboratório de Difração de 

Raios-X do Instituto de Química da UNESP campus de Araraquara-SP, de geometria 

Ɵ/2Ɵ, ânodo de Cu e que possui um monocromador de grafite que permite a 

passagem de apenas um comprimento de onda característico para ser detectado no 

receptor, além da eliminação dos efeitos de fluorescência de raios-X sobre o 

difratograma. 

Como a intenção desse trabalho foi realizar medidas de DRX para 

identificação e quantificação de fases, a técnica de difração de raios-X pelo método 

do pó é muito apropriada, pois é usada para essa finalidade. O método de 

quantificação de fases mais comumente utilizado nessa técnica é conhecido como 

método do padrão interno, onde uma fração em peso conhecida de um material 

padrão que não faz parte do material a ser analisado é adicionada a uma massa 

conhecida desse material, misturados aleatoriamente e então realiza-se a medida 

(CULLITY, 2014).  

Trabalhando-se com amostras na forma maciça, chamada de "bulk", não é 

possível utilizar do método do padrão interno, a menos que se faça um processamento 

para transformar o bulk em pó, o que não deve ser feito para essas ligas que estão 

sendo estudadas, pois já foi reportado anteriormente por WU et al (2015) que a fase 

B2 presente nessas ligas sofre transformação martensítica para B19' sob tensão (WU 

et al, 2014, 2015). 

Os picos de difração obtidos na medida são resultados da interação 

construtiva dos feixes difratados e suas intensidade relativas são dependentes de 

diversos fatores, como: fator de polarização, fator de estrutura, multiplicidade, Lorentz, 
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absorção e temperatura, além de fatores dependentes do experimento e da amostra, 

como rugosidade, textura e direção preferencial (CULLITY, 2014). 

De modo a conseguir medidas de DRX com alta resolução e ótima relação 

sinal/ruído, foi submetido um projeto para utilização de uma linha de difração de raios-

X de luz síncrotron no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS). O projeto de 

número 20170671 foi aprovado e realizado durante os dias 20 a 22 de março de 2018. 

A instalação utilizada foi da linha de luz XPD, com o feixe com energia 7,8 keV para 

evitar absorção do Cu presente na amostra. Para melhorar a dispersão na medida e 

tentar a aquisição bem aleatória, as corridas foram realizadas com as amostras 

girando em um porta-amostra com rotação de aproximadamente 440 rpm. A linha 

estava equipada com o detector linear Mythen 1k e o feixe estava colimado para atingir 

uma área de aproximadamente 3 mm de diâmetro na amostra, conforme mostrado na 

Figura 21.  

Os difratogramas de raios-X foram indexados com auxílio de programas 

computadorizados que possuem bancos de dados cristalográficos. Uma opção 

escolhida foi a utilização do software X'Pert High Score Plus da empresa PANalytical 

dotado do banco de dados cristalográficos PDF-2. Outra fonte de informações 

cristalográficas foi os bancos de dados do Portal de Periódicos da Capes que mantém 

um domínio de "Bases de Estruturas Cristalinas" em acesso a bases cristalográficas 

mundialmente reconhecidas como Crystmet e ICSD. 

Com as fases identificadas primeiramente por comparação, ou pelo menos 

parcialmente identificadas, de acordo com as informações geométricas do 

difratômetro convencional ou sem precisar de informações geométricas para o caso 

das medidas por luz síncrotron, foi possível aplicar o método de refinamento Rietveld 

(RIETVELD, 1969) aos dados sob análise.  

 

Figura 21: Material amarelo sensível aos raios-X, indicando em vermelho a àrea coberta pelos raios-X 
durante a medida de DRX síncrotron nas amostras de diâmetro a) 2mm, b) 3mm e c) 4 mm. 

                                       
Fonte: Próprio autor. 

a) b) c) 



65 
 

4.3.5 Método de refinamento Rietveld e quantificação de fases 

 

O método de refinamento Rietveld cria uma função contínua que melhor se 

ajusta aos dados discretos obtidos pela medida no equipamento, utilizando-se da 

minimização dos erros entre os dados experimentais e a função conforme o método 

dos mínimos quadrados (RIETVELD, 1969). 

O método de refinamento Rietveld leva em consideração o cálculo das 

intensidades por meio da equação (3), na qual estão compreendidos os fatores que 

tem influência direta na intensidade obtida experimentalmente e na presença de várias 

fases (PAIVA-SANTOS, 2001). 

   (3) 

onde: yci é a intensidade calculada, S é o fator de escala, J é a multiplicidade 

da reflexão, Lp é o fator de polarização e de Lorentz, F é o fator de estrutura, G é o 

valor da função de perfil, ah é o valor da assimetria, P é a função para correção de 

orientação preferencial e ybi é a intensidade de fundo (intensidade do background). 

Os softwares atuais implementam a equação (3), alguns deles são, o X'Pert 

High Score Plus, o GSAS e o Topas da empresa Bruker, entre outros. O software 

escolhido para ser utilizado nesse trabalho foi a versão comercial Difract.Topas V4.2 

da marca Bruker, devido a sua grande robustez, interface mais amigável e possuir 

métodos já implementados para o tratamento de materiais amorfos, como é o “método 

do grau de cristalinidade” (Degree of Crystallinity), também conhecido como método 

das áreas ou método de Ruland (RULAND, 1961). 

As duas partes de maior robustez do TOPAS, que são de grande interesse 

para esse trabalho, estão no tratamento de refinamento de “background” (intensidade 

de fundo, termo isolado da equação (3)) e, principalmente, por possuir o método do 

grau de cristalinidade já diretamente implementado. O método do grau de 

cristalinidade foi o escolhido para realizar as medidas da fração amorfa que o material 

apresenta, utilizando-se os difratogramas de raios-X já refinados. 

Para que o refinamento Rietveld seja considerado satisfatório, alguns 

parâmetros do refinamento precisam ser avaliados. Existem dois métodos que 

avaliados conjuntamente podem assegurar um bom refinamento. Primeiramente, 

utiliza-se de uma avaliação visual qualitativa da curva de resíduos, gerada pela 

subtração da curva obtida pelo refinamento e os dados do experimento. Apesar de ter 
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caráter puramente qualitativo, foi de grande auxílio durante a execução do 

refinamento.  

Para um tratamento mais quantitativo, foi criado o parâmetro GoF (Goodness 

of Fit) com relação à equação (3), que mostra o quão bem a condição de refinamento 

foi atingida. Como mostrado na equação (4), O GoF2 é a razão entre o R2
wp 

(coeficiente de determinação do refinamento) e o R2
exp (melhor valor teórico possível 

de R2 a partir dos dados experimentais), conforme equação (4), sendo que quanto 

mais próximo de 1 melhor o refinamento (TOBY, 2006).  

𝐺𝑜𝐹2  =  
𝑅𝑤𝑝2

𝑅𝑒𝑥𝑝2
                         (4) 

No que diz respeito à parte de análise quantitativa de fases, aliado aos dois 

parâmetros citados anteriormente, também deve-se avaliar os valores dos erros 

referentes à quantificação de cada uma das fases presentes no material, sendo esse 

outro fator que indica uma boa identificação de fases. 

Alguns dos demais resultados importantes que podem ser obtidos diretamente 

com o refinamento Rietveld, são: os parâmetros de rede da célula unitária refinados, 

a existência de textura (direções preferenciais dos grãos) além de possibilitar o 

refinamento do tamanho de cristalito de cada fase, sendo que esse último pode ser 

comparado com os tamanhos de grãos, no caso de nanocristais, medidos em campo 

escuro (Dark Field, ou simplesmente, DF) das análises de MET.  

A tabela 5 mostra os dados do equipamento utilizado nas medidas de DRX 

convencional para se realizar a opção de refinamento de perfil utilizando a técnica de 

parâmetros fundamentais (FP), assim como os parâmetros globais que devem ser 

inseridos no software Topas antes do início do refinamento. A seguir, será descrita a 

sequência de ações necessárias para realizar a quantificação da fração amorfa no 

material segundo o método adotado nesse trabalho. 

No caso das medidas realizadas na linha de luz síncrotron, a tabela 5 fica um 

pouco modificada. Como não se tem as informações geométricas do equipamento, 

não é possível utilizar o método de parâmetros fundamentais para corrigir o perfil dos 

picos. A melhor opção para contornar essa situação, é a utilização a equação de PV-

TCHZ (Pseudo-Voigt de Thompson-Cox-Hastings modificada) (YOUNG; DESAI, 

1989). Outra diferença é a utilização da convolução axial simples e com o fator de 

polarização de Lorentz igual a 90°, devido ao feixe ser polarizado. Portanto, os dados 

para serem introduzidos no programa TOPAS para o refinamento Rietveld das corridas 
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realizadas no síncrotron seguem a tabela 6. 

 

Tabela 5: Dados do equipamento de DRX convencional e parâmetros globais para serem inseridos no 
software TOPAS para o refinamento Rietveld utilizando-se de parâmetros fundamentais de acordo 

com o difratômetro Rigaku RINT 2000. 

Informação Valor 
Refinar ou 

fixo 

Emission Profile Cu Ka fixo 

Background Chebychev ordem 1 refinar 

Raio do Goniômetro 185 mm fixo 

Equatorial Convolutions Linear PSD fixo 

2th angular range of 
LPSD 

4 º fixo 

FDS angle 0.05º fixo 

Axial Convolutions Full axial model fixo 

Prim. Soller 2.5º fixo 

Sec. Soller 2.5º fixo 

Peak shift 
sample 

displacement 
refinar 

Intensity Corrections LP Factor = 0 fixo 

Sample Convolutions Absorption (1/cm) refinar 
Fonte: Próprio autor. 

 

Tabela 6: Dados para serem inseridos no software TOPAS para o refinamento Rietveld das medidas 
realizadas com luz síncrotron da linha XPD do LNLS utilizando-se a equação de perfil de PV-TCHZ 

modificada. 

Informação Valor 
Refinar ou 

fixo 

Emission Profile - refinar 

Background Chebychev ordem 3 Refinar / fixar 

Axial Convolutions Simple axial model fixo 

Peak shift Zero error refinar 

Intensity Corrections LP Factor = 90° fixo 

Sample Convolutions Absorption (1/cm) refinar 
Fonte: Próprio autor. 

 

Outro detalhe que pode ser observado na Tabela 6 é a necessidade de se 

refinar o comprimento de onda de raios-X (Emission Profile). Apesar do comprimento 

de onda característico ser facilmente calculado a partir da energia, para uma maior 

precisão é indicado que se faça seu refinamento a partir da medida de um material 

padrão, seguindo a mesma rotina de medida e configuração do equipamento 

determinado para as amostras em estudo. Outro ponto a se ressaltar é referente ao 

background (radiação de fundo), que primeiro deve ser refinado e depois fixado. Esse 

procedimento com o background é utilizado para conseguir dividir o background 
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relativo ao próprio equipamento e o background relativo ao espalhamento da amostra, 

principalmente em amostras amorfas onde a fenômeno da difração tende a ser mais 

difuso em todo o campo analisado. Para tanto, realiza-se o refinamento do background 

com o material padrão para se obter os valores da função de background relativo ao 

equipamento e então se utiliza esse valor fixo para os demais refinamentos (TOPAS, 

2018). O material padrão utilizado foi uma amostra de Al2O3 certificado NIST 676a 

(NIST, 2015). 

Com os dados da tabela 5 para as medidas convencionais ou da tabela 6 para 

as medidas síncrotron, após serem inseridos no programa, pode-se iniciar o processo 

de refinamento. Primeiramente deve-se inserir no programa os dados de DRX 

coletados em formato de extensão .xy de uma amostra que seja 100% amorfa ou com 

uma quantidade mínima de cristais. Esse difratograma é usado para criar o padrão do 

amorfo, que no caso, corresponde à criação de uma fase amorfa genérica de modo a 

descrever o perfil de espalhamento da fase amorfa, desde o início até o final do 

difratograma analisado. Para isso, adiciona-se uma estrutura cristalina do tipo 

hkl_Phase, escolhe-se um sistema cristalino aleatório (para esse trabalho foi utilizado 

o ortorrômbico, P221, conforme sugestão presente no Tutorial TOPAS (TOPAS, 2014). 

Deve-se entrar com parâmetros de rede aleatórios e refinar os parâmetros de rede, 

os tamanhos de cristalito de Gauss e Lorentz, como também o fator de escala, e no 

caso do uso de PV-TCHZ, deve-se refinar também os parâmetros de perfil u, v, w, x. 

Essas informações refinadas serão agora mantidas fixas para a fase hkl_Phase criada 

para que se possa ser usada como o padrão da fase amorfa. A partir disso somente o 

fator de escala deverá ser refinado de modo a compreender a quantidade de fase 

amorfa presente em cada uma das amostras a serem quantificadas. 

Para cada amostra a ser analisada, deve-se substituir os dados de extensão 

.xy da amostra 100% amorfa pelos dados da corrida .xy da amostra a ser analisada. 

Como para todas as amostras uma primeira identificação de fases já foi realizada no 

programa X’Pert HighScore Plus, entra-se com as fichas cristalográficas (.cif) das 

fases identificadas diretamente no TOPAS. Antes de iniciar o processo de refinamento 

Rietveld para cada amostra, ativa-se somente a ficha cristalográfica da fase de maior 

simetria e com o parâmetro de rede melhor descrito, sendo que essa metodologia é 

utilizada para conseguir refinar o deslocamento da amostra (“sample displacement” 

no caso das medidas convencioanais ou “zero error” para as medidas síncrotron), 

mantendo esse parâmetro fixo posteriormente, podendo assim deixar os parâmetros 
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de rede da célula unitária a refinar para um melhor ajuste desses parâmetros. 

Com as fichas cristalográficas das demais fases ativas verifica-se primeiro a 

coincidência dos picos, sendo posteriormente refinados os parâmetros da célula 

unitária, a adequação das intensidades relativas dos picos e o tamanho de cristalito 

de Gauss e de Lorentz (no caso das medidas síncrotron deve-se refinar primeiro o 

fator de perfil e depois a microestrutura). Como nas corridas de DRX convencional 

não foi utilizada a amostra girando e amostras metálicas maciças tem a tendência de 

não possuir os grãos aleatoriamente distribuídos, praticamente em todas as amostras 

se fez necessário a utilização de função para correção das intensidades relativas, 

como por exemplo, a função dos esféricos harmônicos presente no TOPAS ou a 

indicação de fatores de correção para determinadas direções cristalográficas segundo 

March Dollase (MARCH, 1932; DOLLASE, 1986) para levar em conta alguma textura 

presente. Tal necessidade de correção foi amenizada nas medidas síncrotron pela 

medida ser feita com a amostra rotacionando, mas também pelo fato de mais 

informação cristalográfica serem obtidas devido à melhor resolução dos picos e 

distinção dos picos de menor intensidade em relação ao background.  

Como durante todo o refinamento deixa-se ativo o calculador de erro de todos 

os parâmetros, alinhado com a comparação visual e o parâmetro GoF, estando todos 

dentro de critérios que podem ser estabelecidos, encerra-se o refinamento com o 

melhor refinamento observado possível. As frações de cada fase são mostradas no 

próprio difratograma e para se obter a fração da fase amorfa procura-se a aba “Degree 

of Crystallinity” (Grau de Cristalinidade), na qual é mostrado o grau de cristalinidade 

da amostra em porcentagem e, consequentemente, a fração amorfa presente no 

material. Deve-se atentar também ao fato da fração de cada uma das fases cristalinas 

serem mostradas na escala de 0 - 100% (como também seus erros relativos), 

desconsiderando o amorfo, e portanto, para se obter a fração real de cada fase dentro 

do material utiliza-se a equação (5):  

% 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝐴 𝑟𝑒𝑎𝑙 = [100 − (% 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑓𝑜)] ∗
% 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝐴

100
                          (5) 

A quantificação das fases cristalinas é dada pelo programa TOPAS com a 

utilização da equação (6) de HILL; HOWARD (1987).  

                (6) 
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onde: p representa o valor de i para uma dada fase em particular dentre as N 

fases presentes na amostra, S é o fator de escala, M é a massa da célula unitária em 

unidade atômica de massa e V é o volume da célula unitária. 

Como já citado, nem todas as fases possuem os sítios cristalográficos 

ocupados, principalmente as fases com oxigênio, como é o caso da big cube. O fato 

de não ter o fator de ocupação corretamente descrito leva a erros no cálculo da massa 

da célula unitária. Mas isso não foi um problema para as quantificações realizadas 

nesse trabalho, pois, segundo PAIVA-SANTOS (2001): 

 

 O programa passou a fornecer a proporção das fases 
adequadamente, mesmo que o fator de ocupação estivesse sendo 
refinado. Outra vantagem era que se os fatores de ocupação de todos 
os átomos estivessem sendo fornecidos erradamente por um mesmo 
múltiplo (ou submúltiplo), a massa da cela unitária seria alterada pelo 
mesmo fator enquanto que o fator de escala seria dividido pelo mesmo 
fator. Ou seja, a proporção das fases continuaria sendo fornecida 
adequadamente, embora o usuário estivesse cometendo erros nos 
refinamentos (PAIVA-SANTOS, 2001). 

  

O refinamento Rietveld com foco em quantificação da fração amorfa pelo 

método do grau de cristalinidade (Degree of Crystallinity) necessita que a função 

criada pelo refinamento descreva muito bem os picos presentes na amostra, ao 

mesmo tempo necessita que a fase hkl_Phase criada para descrever a fase amorfa 

se ajuste muito bem ao espalhamento provocado por essa fase. Como dito 

anteriormente, em amostras metálicas na forma maciça é muito difícil ter uma 

distribuição aleatória dos grãos, sem textura ou direção preferencial. Mesmo entrando 

com funções de correção, o melhor refinamento obtido acaba não sendo bom o 

bastante para englobar todos esses picos. O refinamento nesse estágio foi utilizado 

para a quantificação das fases cristalinas, verificação dos erros e obtenção dos 

parâmetros do refinamento: Rexp, Rwp e GoF. De modo a contornar esse problema, a 

solução encontrada foi entrar manualmente com picos (Peak Phases) para 

compreender aqueles de baixa intensidade segundo a ficha cristalográfica, que não 

foram selecionados pelo algoritmo do software. Esse procedimento melhora a função 

de perfil do refinamento (menor GoF) para a quantificação do amorfo, e, com isso, 

obtêm-se um segundo valor de fração amorfa pelo método do grau de cristalinidade. 

O resultado final apresentado é a média e o desvio padrão dessas duas medidas. Um 

exemplo de refinamento Rietveld na amostra V-3-1250 é mostrado na Figura 22 (a). 



71 
 

Como se vê, existem alguns picos que não foram incluídos na função refinada. Na 

Figura 22 (b) mostra-se picos incluídos manualmente para melhorar a quantificação 

do amorfo. 

 

Figura 22: Exemplos do refinamento Rietveld, onde a função em vermelho é a função refinada, em 
azul é a função que representa o amorfo, o cinza claro representa a função do background e o cinza 
escuro é a curva de resíduos. a) quantificação do amorfo (90,1%) pelo refinamento; b) quantificação 

do amorfo (89,2%) com inclusão dos picos para melhor ajustar a função. 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

4.3.6 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

Algumas amostras, após passarem pela preparação metalográfica descrita na 

seção 4.3.2, foram analisadas por MEV, com ou sem ataque químico. Essa técnica foi 

utilizada para analisar a microestrutura do material em escala mícrométrica e 

submicrométrica, como também para ver contornos de grãos e morfologia das fases 

cristalinas formadas 

O equipamento de MEV utilizado para as análises foi um Inspect F-50 da 

marca FEI que está presente no Laboratório de Microscopia Eletrônica do 

Departamento de Engenharia de Materias da EESC-USP, dotado de um canhão FEG 

(Field Emission Gun), detectores de elétrons secundários (SE - secondary electrons) 

e de elétrons retro-espalhados (BSE - backscattering electron).  
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A utilização do detector de SE possibilita adquirir principalmente informações 

topográficas da superfície da amostra, como, por exemplo, contornos de grãos. O 

detector BSE traz informações de contraste relativos ao Z (número atômico) médio 

das fases presentes na amostra. 

 

4.3.7 Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

 

A preparação das amostras para serem analisadas por MET iniciou-se com o 

processo de corte igualmente descrito na seção 4.3.2, de modo a deixar as amostras 

em formato de disco com espessura de aproximadamente 250 mm. Esse disco teve 

sua espessura reduzida em ambos os lados usando uma lixa d'água 800 mesh até se 

atingir espessura menor do que 100 mm. O diâmetro padrão que as amostras devem 

ter para serem utilizadas nos porta amostras (holders) é de aproximadamente 3,05 

mm (WILLIANS; CARTER, 2009). Para as amostras com diâmetro superiores a 3 mm, 

as mesmas precisam ser puncionadas ou cortadas de modo a formar um disco 

próximo dessa medida. É importante ressaltar que esse disco, dentro do possível, 

deve ser retirado de uma região da amostra que seja representativa de toda a seção 

transversal, conforme exemplo da Figura 23.  

Como, via de regra, a amostra deve ser transparente ao feixe de elétrons, 

seguindo a máxima: "quanto mais fina, melhor" (WILLIANS; CARTER, 2009), o que 

traduzido em números, significa que a região da amostra a ser analisada deve ter uma 

espessura inferior a 100 nm, aproximadamente. Para essa finalidade, existem dois 

métodos mais utilizados na preparação das amostras de vidro metálico: polimento 

eletrolítico ou polimento iônico (ion milling). Outra possibilidade é a utilização, dentro 

de um MEV equipado com dois feixes (dual beam), de focused ion beam (FIB), técnica 

na qual consegue-se extrair exatamente a região de interesse da amostra para ser 

analisada posteriormente no MET. Apesar da técnica FIB proporcionar a preparação 

de uma amostra para análise direta da região de interesse da microestrutura, devido 

à baixa disponibilidade desses equipamentos e o alto custo de operação, essa opção 

somente é usada caso nenhum dos outros dois métodos atendam às necessidades 

do material em estudo, ou de outros métodos possíveis conforme WILLIANS e 

CARTER (2009) (WILLIANS; CARTER, 2009).  
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Figura 23: Exemplo de retirada de um disco de 3 mm representativo de uma amostra de maior 
diâmetro nesse trabalho. 

 
Fonte: Próprio autor. 

     

Para o polimento eletrolítico foi utilizada uma solução de 10% HNO3 em álcool 

etílico de modo a gerar uma área fina na amostra em um equipamento de 

eletropolimento localizado no Laboratório de Caracterização Estrutural (LCE) da 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Diversos parâmetros tiveram que ser 

encontrados para cada uma das ligas de modo a conseguir que o processo de 

eletropolimento ocorresse na melhor condição, sendo alguns desses parâmetros mais 

importantes: tipo de eletrólito, temperatura do eletrólito, fluxo do eletrólito sobre a 

amostra, corrente, voltagem e a sensibilidade do equipamento em detectar a geração 

do furo na amostra. Apesar de ser um processo relativamente de baixo custo em 

comparação com o polimento iônico e o FIB, por exemplo, ele pode ter seu custo 

aumentado quando é necessário trabalhar com a solução em temperaturas muito 

baixas (utilização de nitrogênio líquido) ou até mesmo ser inviável devido à quantidade 

de discos do material necessários para se encontrar os melhores parâmetros de 

polimento, ocorrendo muitas vezes a ausência de áreas finas na amostra, ou quando 

a disponibilidade do material de estudo é escasso ou de alto custo. 

Foi realizado o processo de polimento iônico nas amostras utilizando um 

equipamento PIPS (precision ion polyshing system) da marca Gatan, também 

presente no LCE. Nesse equipamento, um feixe de íons de 5 kV atinge a amostra com 

uma inclinação relativa a seu eixo central, sendo que essa inclinação pode ser definida 

no equipamento. Maiores ângulos significam uma maior remoção de material. Com o 

feixe de íons o material é removido de modo a gerar uma área útil fina no centro da 

amostra. Os ângulos escolhidos para a preparação do material foram: inicial de 4º e 

final de 2º e o tempo de cada estágio analisados visualmente na lente do equipamento.  

Para as análises de MET foi utilizado o microscópio eletrônico de transmissão 
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modelo Tecnai G2 F20 HRTEM (High Resolution Transmission Electron Microscopy) 

da marca FEI, com fonte do canhão de elétrons FEG e aceleração do feixe de 200 kV, 

podendo ser operado na função transmissão utilizando-se aberturas de campo claro 

(BF - Bright Field), campo escuro (DF - Dark Field), padrão de difração de elétrons 

(DP - diffraction pattern) e equipado com uma câmera CCD (charged coupled device) 

de alta resolução para registrar as imagens. 

Nesse microscópio podem ser usados holders do tipo single tilt (um eixo de 

inclinação) ou double tilt (dois eixos). Antes de ser colocada no microscópio, a amostra 

foi limpa no equipamento de limpeza a plasma (Plasma Cleaner) por 5 minutos de 

modo a remover possíveis artefatos orgânicos que restarem na superfície da amostra 

devido ao polimento eletrolítico ou resquícios da cola adesiva que é utilizada para fixar 

a amostra a um substrato durante seu processo de lixamento.  

A técnica de difração de elétrons no MET foi utilizada para confirmar as fases 

presentes nas ligas identificadas por DRX sendo sua morfologia analisada por BF e 

quando necessário DF. A difração de elétrons traz informações dos planos difratados 

do material no espaço recíproco. Além da rede recíproca, outra ferramenta de grande 

ajuda para a identificação de fases no MET é a utilização de difração em feixe 

convergente de modo a construir as linhas e mapas de Kikuchi, os quais trazem 

informação de simetria da estrutura cristalina das fases (WILLIANS; CARTER, 2009). 
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5.  RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os resultados obtidos no trabalho correspondem às medidas de oxigênio de 

todas as amostras, a quantificação da fração amorfa por MO, identificação das fases 

cristalinas por DRX, realização dos refinamentos Rietveld com quantificação da fração 

amorfa e das fases cristalinas bem como análises de MEV e MET. A Figura 24 mostra 

um exemplo de cada amostra produzida. 

 

Figura 24: Exemplo das amostras produzidas: a) Ø2 mm; b) Ø3 e Ø4 mm; c) Ø5 e Ø6 mm. 

        

Fonte: Próprio autor. 

 

5.1 Medidas de Oxigênio 

 

Os valores de oxigênio medidos para todas as amostras da liga 

Zr48Cu46,5Al4Nb1,5 e da liga Vit 105 são mostrados nas Tabelas 7 e 8, assim como nas 

Figuras 25 e 26, respectivamente. Para algumas das amostras, mesmo que em 

diâmetros diferentes, observou-se o mesmo valor de oxigênio medido devido à 

produção de uma única vez, em um dos 3 moldes escalonados, conforme a Figura 19. 

Pode-se ver claramente nas Figuras 25 e 26 que a produção das amostras foi 

realizada com êxito, obtendo-se amostras com níveis distintos de oxigênio e 

a) 

b) c) 

2 mm 5 mm 
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homogêneas entre si. Portanto, é possível avaliar as amostras dentro do mesmo nível 

nominal de oxigênio e comparar com os demais níveis. A dispersão nos valores 

medidos de oxigênio tende a ser maior em níveis mais altos, mostrando um bom 

controle na produção das ligas. A dispersão nos valores medidos de oxigênio para a 

liga Vit 105 foi menor do que para a liga Zr48Cu46,5Al4Nb1,5, isso pode ser explicado 

devido à origem única da matéria prima da liga Vit 105, pois a mesma já foi fornecida 

homogeneizada e pronta para as refusões.   
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Tabela 7: Resultado das medidas de oxigênio na liga Zr48Cu46.5Al4Nb1.5 (em peso). 

Nome da 
Amostra 

Diâmetro 
(mm) 

Oxigênio 
Nominal 

(ppm) 

Medida 
1 

(ppm) 

Medida 
2 

(ppm) 

Medida 
3 

(ppm) 

Média 
(ppm) 

Desvio 
Padrão 
(ppm) 

2-300 2 

300 

190 201 259 217 37 

3-300 3 295 281 306 294 13 

4-300 4 295 281 306 294 13 

5-300 5 368 322 329 340 25 

6-300 6 368 322 329 340 25 

2-800 2 

800 

872 860 768 833 57 

3-800 3 617 903 857 792 154 

4-800 4 617 903 857 792 154 

5-800 5 881 979 967 942 53 

6-800 6 881 979 967 942 53 

2-2000 2 

2000 

1757 1761 1785 1768 15 

3-2000 3 2143 2293 2442 2293 150 

4-2000 4 2143 2293 2442 2293 150 

5-2000 5 1830 1812 1789 1810 21 

6-2000 6 1830 1812 1789 1810 21 

2-3000 2 

3000 

2914 2832 2888 2878 42 

3-3000 3 3056 3078 3008 3047 36 

4-3000 4 3056 3078 3008 3047 36 

5-3000 5 2816 2909 2868 2864 47 

6-3000 6 2816 2909 2868 2864 47 
Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 25: Níveis de oxigênio medidos em ppm para a liga Zr48Cu46.5Al4Nb1.5. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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Tabela 8: Resultado das medidas de oxigênio na liga Vit 105 (em peso). 

Nome 
Diâmetro 

(mm) 

Oxigênio 
Nominal 

(ppm) 

Medida 
1 

(ppm) 

Medida 
2 

(ppm) 

Medida 
3 

(ppm) 

Média 
(ppm) 

Desvio 
Padrão 
(ppm) 

V-2-200 2 

200 

191 194 191 192 2 

V-3-200 3 129 154 162 148 17 

V-4-200 4 129 154 162 148 17 

V-5-200 5 171 226 189 195 28 

V-6-200 6 171 226 189 195 28 

V-2-500 2 

500 

535 502 511 516 17 

V-3-500 3 473 571 569 538 56 

V-4-500 4 473 571 569 538 56 

V-5-500 5 497 556 550 534 32 

V-6-500 6 497 556 550 534 32 

V-2-800 2 

800 

843 802 794 813 26 

V-3-800 3 906 881 875 887 16 

V-4-800 4 906 881 875 887 16 

V-5-800 5 798 864 846 836 34 

V-6-800 6 798 864 846 836 34 

V-2-1250 2 

1250 

1286 1322 1312 1307 19 

V-3-1250 3 1215 1188 1303 1235 60 

V-4-1250 4 1215 1188 1303 1235 60 

V-5-1250 5 1180 1213 1182 1192 19 

V-6-1250 6 1180 1213 1182 1192 19 
Fonte: Próprio autor 

 

Figura 26: Níveis de oxigênio medidos em ppm para a liga Vit 105. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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5.2 Microscopia Ótica e Análise de Imagem 

 

A micrografia da seção transversal das 40 amostras desse estudo que foram 

utilizadas para a quantificação da fração amorfa podem ser visualizadas no 

APÊNDICE 1. Na Tabela 9 são mostrados os valores obtidos na quantificação da 

fração amorfa por 4 operadores diferentes para as amostras correspondentes à liga 

Zr48Cu46,5Al4Nb1,5. Na Tabela 10 são mostrados os valores obtidos na quantificação 

da fração amorfa por 3 operadores diferentes nas amostras da liga Vit 105. 

Os valores de fração amorfa presentes nas Tabelas 9 e 10 correspondem à 

resposta relativa à TFV dessas ligas para a variação no diâmetro da amostra e de 

acordo com a quantidade de oxigênio. O gráfico de resposta pode ser visto na Figura 

27 para a liga Zr48Cu46,5Al4Nb1,5 e na Figura 28 para a liga Vit 105. 

Os dados das Tabelas 9 e 10, aliados com a forma de visualização gráfica das 

Figuras 27 e 28, evidenciam que a TFV é prejudicada pelo aumento da quantidade de 

oxigênio presente nas amostras, assim como também é prejudicada com o aumento 

do diâmetro da amostra devido à consequente diminuição da taxa de resfriamento. 

Comparando-se a resposta exibida para cada uma das ligas, fica claro que a 

TFV da liga Vit 105 é muito superior à TFV da liga Zr48Cu46,5Al4Nb1,5, para qualquer 

diâmetro e qualquer quantidade de oxigênio dentro da faixa estudada. 
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Tabela 9: Resultado da quantificação de fração amorfa pela técnica de MO na liga Zr48Cu46.5Al4Nb1.5. 

Nome 
Diâmetro 

(mm) 
Nominal 

(ppm) 
Medida 
1 (%) 

Medida 
2 (%) 

Medida 
3 (%) 

Medida 
4 (%) 

Média 
(%) 

Desvio 
Padrão 

(%) 

2-300 2 

300 

95,3 97,5 93,1 88,8 93,7 3,7 

3-300 3 76,9 91,8 78,8 77,0 81,1 7,2 

4-300 4 76,3 86,6 86,3 85,5 83,7 4,9 

5-300 5 43,7 16,6 37,9 38,9 34,3 12,1 

6-300 6 29,0 17,2 24,8 22,5 23,4 4,9 

2-800 2 

800 

88,6 92,0 85,5 87,4 88,4 2,7 

3-800 3 26,8 24,0 26,5 29,5 26,7 2,2 

4-800 4 16,3 22,0 21,6 13,3 18,3 4,3 

5-800 5 11,6 13,5 13,2 18,0 14,1 2,7 

6-800 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2-2000 2 

2000 

39,2 36,7 52,2 46,3 43,6 7,0 

3-2000 3 19,1 15,2 15,7 20,2 17,5 2,5 

4-2000 4 11,7 13,3 12,1 20,1 14,3 3,9 

5-2000 5 7,0 8,6 7,3 10,6 8,4 1,7 

6-2000 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2-3000 2 

3000 

32,6 14,9 12,3 25,8 21,4 9,5 

3-3000 3 21,3 22,5 19,2 16,9 20,0 2,5 

4-3000 4 19,6 21,1 16,0 10,6 16,8 4,7 

5-3000 5 1,9 6,6 7,1 9,0 6,2 3,1 

6-3000 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 27: Correlacão da fração amorfa com o teor de oxigênio e diâmetro das amostras para a liga 
Zr48Cu46,5Al4Nb1,5 segundo as medidas obtidas por MO.  

 
Fonte: Próprio autor. 
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Tabela 10: Resultado da quantificação de fração amorfa pela técnica de MO para a liga Vit 105. 

Nome 
Diâmetro 

(mm) 

Oxigênio 
Nominal 

(ppm) 

Medida 
1 (%) 

Medida 
2 (%) 

Medida 
3 (%) 

Média 
(%) 

Desvio 
Padrão 
(ppm) 

V-2-200 2 

200 

100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 

V-3-200 3 98,1 99,0 96,6 97,9 1,2 

V-4-200 4 98,7 98,4 98,0 98,4 0,4 

V-5-200 5 98,8 99,2 97,4 98,5 1,0 

V-6-200 6 86,6 82,1 83,0 83,9 2,4 

V-2-500 2 

500 

99,2 95,2 97,1 97,2 2,0 

V-3-500 3 99,2 96,7 96,0 97,3 1,7 

V-4-500 4 94,5 99,3 95,7 96,5 2,5 

V-5-500 5 94,2 82,6 93,9 90,2 6,6 

V-6-500 6 88,5 80,0 90,3 86,3 5,5 

V-2-800 2 

800 

97,0 97,6 98,8 97,8 0,9 

V-3-800 3 97,4 97,0 96,0 96,8 0,7 

V-4-800 4 97,1 94,6 95,0 95,5 1,4 

V-5-800 5 67,0 40,9 58,7 55,5 13,3 

V-6-800 6 37,5 40,9 35,0 37,8 2,9 

V-2-1250 2 

1250 

90,1 97,2 97,2 94,8 4,1 

V-3-1250 3 58,6 67,5 56,2 60,8 6,0 

V-4-1250 4 56,5 59,3 55,7 57,2 1,9 

V-5-1250 5 52,3 41,9 51,9 48,7 5,9 

V-6-1250 6 39,8 43,8 64,5 49,4 13,3 
Fonte: Próprio autor. 

  

Figura 28: Correlação da fração amorfa com o teor de oxigênio e o diâmetro para a liga Vit 105 de 
acordo com as medidas obtidas por MO. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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5.3 Difração de Raios-X e Refinamento Rietveld 

 

A Figura 29 compara as medidas de DRX convencional com as medidas de 

DRX síncrotron para as amostras de 2 mm de diâmetro da liga Zr48Cu46,5Al4Nb1,5. A 

diferença na qualidade dos padrões é enorme, observa-se que a medida realizada no 

difratômetro convencional apresenta muito ruído e quase nenhuma resolução, o que 

prejudica muito a qualidade do refinamento realizado com essas medidas. Essa 

diferença, se deve, principalmente, a três fatores, pequeno tamanho das amostras em 

relação à área iluminada pelo feixe na difratometria convencional, baixa intensidade 

da radiação em comparação à luz síncrotron e, finalmente, a radiação muito mais 

monocromática do feixe de raios-X também no caso do síncrotron. 

 

Figura 29: Comparação das medidas de DRX nas amostras de 2 mm de diâmetro da liga 
Zr48Cu46,5Al4Nb1,5 realizadas em a) difratômetro convencional e b) linha de radiação síncrotron. 

     
Fonte: Próprio autor. 

 

A Figura 30 compara um refinamento Rietveld realizado na amostra 5-300, 

sendo em (a) com medida de DRX convencional e em (b) medida de DRX síncrotron. 

Comparando-se ambos os casos, a quantificação das fases cristalinas não difere 

muito, apesar do erro em (a) ser 2,7 % e em (b) 1,4%. A quantificação da fração amorfa 

a) b) 
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em (a) foi 72,4% enquanto em (b) foi 75,2%. A grande diferença está nos valores 

referentes à qualidade do refinamento, onde o GoF de (a) é 1,90 e em (b) é 0,59. Só 

foi possível se ter certeza das fases que estavam se formando após o refinamento 

das medidas realizadas com o síncrotron. Na verdade, a pequena diferença de valores 

observada na figura 29 se deve ao fato de que as fases utilizadas no refinamento do 

sinal convencional já haviam sido confirmadas com o refinamento dos resultados do 

síncrotron. Conforme pode ser visto na Figura 30 a resolução dos picos que aparecem 

em conjunto com o espalhamento amorfo é muito superior nas medidas com o 

síncrotron. Convém ainda ressaltar que esse exemplo da Figura 30 corresponde a 

uma amostra com 5 mm de diâmetro e, portanto, com menor nível de ruído na difração 

convencional. 

 

Figura 30: Resultado do refinamento Rietveld das medidas de DRX na amostra 5-300, sendo em a) 
convencional e b) síncrotron. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Apesar de todas as medidas de DRX convencional terem sido refinadas antes 

das medidas no LNLS, optou-se nesse trabalho, apresentar somente os resultados 

referentes as medidas realizadas no síncrotron, pois as mesmas apresentam: melhor 

relação sinal/ruído, melhor resolução de picos, menor erro na quantificação, melhor 

GoF, ou seja, condições que melhor favorecem uma correta identificação e 

quantificação de fases. 
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Um correto refinamento Rietveld, principalmente visando quantificação de 

amorfo pelo método do grau de cristalinidade, inicia-se com a correta separação entre 

o background causado pelo experimento e o background causado pela própria 

difração da amostra. A Figura 31 mostra o refinamento realizado para o padrão de 

Al2O3 NIST 676a (NIST, 2015) para se obter o valor do comprimento de onda 

característico e os coeficientes do polinômio de Chebychev usado para ajustar o 

background instrumental, sendo esses coeficientes mostrados na Tabela 11, 

juntamente com os parâmetros do refinamento. 

 

Figura 31: Refinamento do padrão de Al2O3 NIST 676a para obtenção do comprimento de onda 
característico e polinômio referente ao background instrumental. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Tabela 11: Valores de R referentes ao refinamento do padrão Al2O3 NIST 676a para obtenção 
polinômio do background instrumental e comprimento de onda característico refinado. 

Emission Profile 

Comprimento de onda (Å) 1,58712 

    

Background: Chebychev polynomial 

Grau Coeficiente 

0 9,61 

1 -3,16 

2 2,52 

3 -1,76 

    

Valores R do refinamento 

Rexp 16,28 

Rwp 18,47 

GOF 1,13 
Fonte: Próprio autor. 

 

Com o background instrumental fixado, deve-se criar o padrão do amorfo para 

cada uma das duas ligas. A Figura 32 (a) mostra o hkl_Phase criado para o padrão 
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amorfo da liga Zr48Cu46,5Al4Nb1,5 utilizando a amostra 2-300 e em (b) utilizando a 

amostra V-3-200 para a liga Vit 105. A tabela 12 mostra os valores dos refinamentos, 

parâmetros de rede da fase P221 utilizada como hkl_Phase para o amorfo, valores de 

do cristalito de Gauss e Lorentz, também os valores referentes ao ajuste de perfil 

usando PV-TCHZ (u, v, w e x) e o valor da área amorfa de cada liga, sendo a área 

amorfa da liga Zr48Cu46,5Al4Nb1,5 muito superior à da liga Vit 105.  

Com os padrões amorfos criados e as fases pré-identificadas, as 40 amostras 

passaram pelo refinamento Rietveld. Os difratogramas individuais refinados de cada 

uma das 40 amostras podem ser vistos no APÊNDICE 2, seguido dos difratogramas 

simulados de cada fase cristalina. O APÊNDICE 3 mostra os valores dos refinamentos 

obtidos para ambas as ligas. As Tabelas 13 e 14 mostram os resultados obtidos para 

a quantificação da fração amorfa para as amostras da liga Zr48Cu46,5Al4Nb1,5 e Vit 105, 

respectivamente. 

 

Figura 32: Refinamento do padrão amorfo para as ligas a) Zr48Cu46,5Al4Nb1,5 e b) Vit 105. 

 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Tabela 12: Valores referentes ao refinamento da fase amorfa para a liga Zr48Cu46,5Al4Nb1,5 e Vit 105. 

  Zr48Cu46,5Al4Nb1,5 Vit 105 

Rexp 15,84 19,91 

Rwp 6,34 8,06 

GoF 0,40 0,40 

a 3,9245 4,5949 

b 2,8941 2,7723 

c 4,9304 4,9972 

Cry L 2,8 9999,9 

Cry G 2,9 1,7 

k:  0,89  LVol-FWHM (nm)  1,55 1,52 

u 1,90 -0,56 

v 1,90 -0,99 

w 1,90 0,31 

x 0,0016 0,0001 

Área 2427 1354 
Fonte: Próprio autor. 

 
Tabela 13: Quantificação da fração amorfa pela técnica de DRX seguida do refinamento Rietveld com 

uso do método do grau de cristalinidade implementado no TOPAS para a liga Zr48Cu46,5Al4Nb1,5. 

Amostra 

Fração 
Amorfa 
Rietveld 

(%) 

Fração 
Amorfa 
Rietveld 

(com picos) 
(%) 

Média da 
Fração 
Amorfa 
Rietveld 

(%) 

Desvio 
Padrão 

(%) 

2-300 100,0 100,0 100,0 0,0 

2-800 99,8 99,8 99,8 0,0 

2-2000 93,1 93,0 93,0 0,1 

2-3000 77,3 75,8 76,6 0,8 

3-300 99,3 98,9 99,1 0,2 

3-800 42,9 44,8 43,8 1,0 

3-2000 32,7 24,2 28,4 4,2 

3-3000 50,4 47,4 48,9 1,5 

4-300 96,7 96,7 96,7 0,0 

4-800 43,3 40,1 41,7 1,6 

4-2000 20,0 26,1 23,0 3,0 

4-3000 63,2 59,9 61,6 1,7 

5-300 75,2 75,1 75,1 0,1 

5-800 64,3 52,9 58,6 5,7 

5-2000 44,8 23,3 34,1 10,7 

5-3000 47,5 52,1 49,8 2,3 

6-300 22,0 18,1 20,1 1,9 

6-800 47,3 31,6 39,4 7,8 

6-2000 29,2 17,8 23,5 5,7 

6-3000 55,4 46,6 51,0 4,4 
Fonte: Próprio autor. 
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Figura 33: Quantificação da fração amorfa pela técnica de DRX síncrotron seguida da aplicação do 
refinamento Rietveld e do método do grau de cristalinidade implementado no TOPAS para a liga 

Zr48Cu46,5Al4Nb1,5. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 34: Quantificação da fração amorfa pela técnica de DRX síncrotron seguida da aplicação do 
refinamento Rietveld e do método do grau de cristalinidade implementado no TOPAS para a liga Vit 

105. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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Tabela 14: Quantificação da fração amorfa pela técnica de DRX síncrotron seguida da aplicação do 
refinamento Rietveld e do método do grau de cristalinidade implementado no TOPAS para a liga Vit 

105. 

Amostra 

Fração 
Amorfa 
Rietveld 

(%) 

Fração 
Amorfa 

Rietveld (com 
picos) (%) 

Média da 
Fração 
Amorfa 
Rietveld 

(%) 

Desvio 
Padrão 

(%) 

V-2-200 100,0 100,0 100,0 0,0 

V-2-500 100,0 100,0 100,0 0,0 

V-2-800 100,0 100,0 100,0 0,0 

V-2-1250 100,0 100,0 100,0 0,0 

V-3-200 100,0 100,0 100,0 0,0 

V-3-500 100,0 100,0 100,0 0,0 

V-3-800 96,6 96,5 96,5 0,1 

V-3-1250 90,1 89,2 89,7 0,5 

V-4-200 100,0 100,0 100,0 0,0 

V-4-500 97,5 98,5 98,0 0,5 

V-4-800 86,4 85,7 86,1 0,3 

V-4-1250 88,2 87,9 88,1 0,1 

V-5-200 98,5 97,9 98,2 0,3 

V-5-500 98,8 98,8 98,8 0,0 

V-5-800 40,5 33,4 37,0 3,5 

V-5-1250 90,6 90,0 90,3 0,3 

V-6-200 94,5 94,3 94,4 0,1 

V-6-500 98,4 98,4 98,4 0,0 

V-6-800 39,4 33,8 36,6 2,8 

V-6-1250 91,9 91,3 91,6 0,3 
Fonte: Próprio autor. 

 

Nas Tabelas 15 e 16 são mostradas as quantificações das frações de fase 

cristalina dentro de cada amostra na escala de 0 – 100%, ou seja, desconsiderando a 

fração amorfa. Quando a linha referente a uma amostra não recebe nenhum valor de 

quantificação é porque foi quantificada como 100% amorfa. As Tabelas 17 e 18 

mostram os valores da quantificação de fases das amostras, considerando o amorfo 

e a fração de cada fase cristalina corrigida, totalizando assim 100%. A mesma 

correção foi feita para os erros relativos à quantificação de cada fase cristalina. 
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Tabela 15: Quantificação das fases cristalinas pelo refinamento Rietveld nas amostras da liga 
Zr48Cu46,5Al4Nb1,5. 

Amostra 
B2 
(%) 

Erro 
(%) 

B19' 
P121 
(%) 

Erro 
(%) 

B19' 
C1m1 
(%) 

Erro 
(%) 

Big 
Cube 
11,93 
Å (%) 

Erro 
(%) 

Big 
Cube 
12.28 
Å (%) 

Erro 
(%) 

Sem 
ID 
(%) 

2-300                       

2-800 100,0                     

2-2000 46,0 1,4 2,9 0,5     51,2 1,3       

2-3000 53,8 4,2         42,0 3,8 4,2 0,4   

3-300  60,4                   39,6 

3-800 23,6 0,2     68,0 0,3 8,4 0,2       

3-2000 84,5 9,0     12,1 9,4 3,4 0,4       

3-3000 60,5 0,3     27,3 0,4 6,7 0,1 5,4 0,1   

4-300  100,0                     

4-800 50,8 1,2     36,6 1,2 12,6 0,4       

4-2000 35,1 5,7     50,0 8,0 7,7 1,2 7,2 1,2   

4-3000 33,2 0,6 0,8 0,3 21,1 1,1 15,1 0,3 29,8 0,5   

5-300 52,6 5,7     47,4 5,7           

5-800 49,5 0,7     32,9 0,7 17,6 0,6       

5-2000 5,4 0,4 26,2 3,7 51,0 2,7 17,2 1,0      

5-3000 3,5 0,9 29,8 1,7 36,0 3,5 13,9 0,8 16,9 0,9   

6-300 32,8 3,6 6,6 1,2 60,5 3,9           

6-800 4,9 0,3 80,4 2,0 6,1 2,1 8,5 0,5       

6-2000 11,0 1,4 64,1 1,6 18,0 1,6 6,9 0,3       

6-3000 8,3 0,5 23,0 1,2 25,7 1,5 29,3 0,9 13,7 0,4   

Fonte: Próprio autor. 
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Tabela 16: Quantificação das fases cristalinas pelo refinamento Rietveld nas amostras da liga Vit 105. 

Amostra 
Zr4Ni2O (big 
cube) (%) 

Erro Zr4Ni2O 
(big cube) (%) 

Al2Zr3 - 

type (%) 
Erro Al2Zr3 - type 

(%) 

V-2-200         

V-2-500         

V-2-800         

V-2-1250         

V-3-200         

V-3-500         

V-3-800 100,0       

V-3-1250 33,1 0,7 66,9 0,7 

V-4-200         

V-4-500     100,0   

V-4-800 44,0 0,9 56,0 0,9 

V-4-1250 51,9 0,7 48,1 0,7 

V-5-200     100,0   

V-5-500 100,0       

V-5-800 11,6 0,2 88,4 0,2 

V-5-1250 94,0 0,5 6,0 0,5 

V-6-200     100,0   

V-6-500 100,0       

V-6-800 10,5 0,2 89,5 0,2 

V-6-1250 100,0       
Fonte: Próprio autor. 
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Tabela 17: Valores da quantificação de fases pelo refinamento Rietveld nas amostras da liga 
Zr48Cu46,5Al4Nb1,5  considerando o amorfo pelo método do grau de cristalinidade e a fração corrigida 

de cada fase cristalina. 

Amostra 
Amorfo 
Rietveld 

(%) 

B2 
(%) 

Erro 
(%) 

B19' 
P121 
(%) 

Erro 
(%) 

B19' 
C1m1 
(%) 

Erro 
(%) 

Big 
Cube 
11,93 
Å (%) 

Erro 
(%) 

Big 
Cube 
12,28 
Å (%) 

Erro 
(%) 

Sem 
ID 

(%) 

2-300 100,0 0,0                     

2-800 99,8 0,2                     

2-2000 93,1 3,2 0,1 0,2 0,0     3,5 0,1       

2-3000 77,3 12,2 1,0         9,5 0,9 0,9 0,1   

3-300 99,3 0,7                   0,4 

3-800 42,9 13,5 0,1     38,8 0,2 4,8 0,1       

3-2000 32,7 56,9 6,1     8,2 6,3 2,3 0,2       

3-3000 50,4 30,0 0,2     13,6 0,2 3,3 0,0 2,7 0,0   

4-300 96,7 3,3                     

4-800 43,3 28,8 0,7     20,7 0,7 7,1 0,2       

4-2000 20,0 28,1 4,5     40,0 6,4 6,2 1,0 5,8 0,9   

4-3000 63,2 12,2 0,2 0,3 0,1 7,8 0,4 5,6 0,1 10,9 0,2   

5-300 75,2 13,0 1,4     11,8 1,4           

5-800 64,3 17,7 0,2     11,7 0,2 6,3 0,2       

5-2000 44,8 3,0 0,2 14,5 2,0 28,2 1,5 9,5 0,5      

5-3000 47,5 1,8 0,5 15,6 0,9 18,9 1,9 7,3 0,4 8,9 0,5   

6-300 22,0 25,6 2,9 5,2 0,9 47,2 3,1           

6-800 47,3 2,6 0,2 42,4 1,0 3,2 1,1 4,5 0,3       

6-2000 29,2 7,8 1,0 45,3 1,2 12,7 1,1 4,9 0,2       

6-3000 55,4 3,7 0,2 10,2 0,6 11,5 0,7 13,1 0,4 6,1 0,2   

Fonte: Próprio autor. 
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Tabela 18: Valores da quantificação de fases pelo refinamento Rietveld nas amostras da liga Vit 105 
considerando o amorfo pelo método do grau de cristalinidade e a fração corrigida de cada fase 

cristalina. 

Amostra 

Fração 
Amorfa 
Rietveld 

(%) 

Zr4Ni2O (big 
cube) (%) 

Erro Zr4Ni2O 
(big cube) (%) 

Al2Zr3 - type 
(%) 

Erro Al2Zr3 - 

type (%) 

V-2-200 100,0         

V-2-500 100,0         

V-2-800 100,0         

V-2-1250 100,0         

V-3-200 100,0         

V-3-500 100,0         

V-3-800 96,6 3,4       

V-3-1250 90,1 3,3 0,1 6,6 0,1 

V-4-200 100,0         

V-4-500 97,5     2,5   

V-4-800 86,4 6,0 0,1 7,6 0,1 

V-4-1250 88,2 6,1 0,1 5,7 0,1 

V-5-200 98,5     1,5   

V-5-500 98,8 1,2       

V-5-800 40,5 6,9 0,1 52,6 0,1 

V-5-1250 90,6 8,8 0,0 0,6 0,0 

V-6-200 94,5     5,5   

V-6-500 98,4 1,6       

V-6-800 39,4 6,4 0,1 54,2 0,1 

V-6-1250 91,9 8,1       
Fonte: Próprio autor. 

 

Convém comparar os resultados referentes à quantificação da TFV de ambas 

as ligas pelos dois métodos distintos empregados na quantificação da fração amorfa: 

i) análise de imagem por microscopia ótica e ii) refinamento Rietveld com utilização 

do método do grau de cristalinidade no TOPAS em medidas de DRX síncrotron. Essa 

comparação entre os métodos fica mais fácil de ser visualizada por meio das Figuras 

35 e 36, onde é mostrado a superfície de resposta de ambas as técnicas para as ligas 

Zr48Cu46,5Al4Nb1,5 e Vit 105, respectivamente. Para ambas as ligas, para diâmetros 

menores e níveis de oxigênio menores, existe uma grande equivalência entre os 

resultados da quantificação do amorfo. Com o aumento do nível de oxigênio e o 

aumento do diâmetro da amostra, na quantificação de imagem por MO, ocorre uma 

diminuição muito maior na fração amorfa medida de modo a distanciar as curvas, além 

de uma tendência em um aumento da dispersão das medidas.   
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Figura 35: Superfície de resposta para ambas as técnicas de quantificação do amorfo para a liga 
Zr48Cu46,5Al4Nb1,5, sendo a curva superior referente ao Rietveld e a inferior à MO. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 36: Superfície de resposta para ambas as técnicas de quantificação do amorfo para a liga Vit 
105, sendo a curva superior referente ao Rietveld e a inferior à MO. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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A evolução da fração das fases cristalinas pode ser melhor avaliada pelos 

gráficos das Figuras 37 a 46. Primeiramente, para a liga Zr48Cu46,5Al4Nb1,5, a influência 

do oxigênio na formação de fase amorfa e na evolução das fases cristalinas é 

mostrada em cada figura fixando-se um diâmetro e assim elimina-se o efeito da taxa 

de resfriamento. O efeito da taxa de resfriamento pode ser avaliado comparando-se o 

gráfico mostrado em uma figura com o da próxima entre as Figuras 37 a 41, pois a 

cada figura corresponde a um incremento no diâmetro.  

A Figura 37 mostra uma diminuição da fração amorfa aliada a um aumento na 

fração de fase B2, ambas ocorrendo em conjunto com o aumento da quantidade de 

oxigênio da liga. Para 2000 ppm nominal de oxigênio inicia-se a formação da fase big 

cube de parâmetro de rede 11,93 Å e em 3000 ppm ocorre a coexistência dessa fase 

com uma segunda fase big cube de parâmetro de rede 12,28 Å. Essa coexistência 

das duas fases big cube em 3000 ppm de oxigênio nominal ocorre para todas os 

diâmetros das amostras. Esse é um fato não evidenciado pela literatura para essa liga 

e que, até o fim desse trabalho, não pôde ser explicado. 

Nas Figuras de 38 a 40 ocorre uma diminuição da fração amorfa até 2000 ppm 

de oxigênio nominal, ocorrendo um aumento da fração amorfa para 3000 ppm de 

oxigênio nominal. Esse aumento da fração amorfa em 3000 ppm está aliado ao 

aumento global da fração de fases do tipo big cube para esse mesmo nível de 

oxigênio, o que provavelmente está ocorrendo devido ao consumo do oxigênio para a 

formação da fase big cube deixando a matriz amorfa com menor quantidade de 

oxigênio e com isso aumentando sua TFV, muito parecido com o que ocorre para ligas 

que apresentam a formação de fases de óxido (CHENG et al, 2014) ou BMGC do tipo 

b(CHENG et al, 2013). Percebe-se que a fração de cada fase do tipo big cube não 

ultrapassa muito a fração de 10% na liga. 

Em relação à fase B2, pôde-se perceber que existe uma tendência da máxima 

fração se deslocar para um nível de oxigênio menor conforme ocorre o aumento do 

diâmetro da amostra. Isso se deve, provavelmente, à competição na formação entre 

fases estáveis e fases de óxidos (big cube), onde as fases do tipo big cube têm a 

tendência em se formar primeiro (MOTYKA et al, 2002). Supõem-se que essas fases 

de óxidos barrariam o crescimento da fase B2, que é uma fase com alta taxa de 

nucleação mas baixa taxa de crescimento (OVRUTSKY; PROKHODA, 2013; TANG; 

HARROWELL, 2013). Para baixo nível de oxigênio a fase B2 é dependente da taxa 
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de resfriamento, pois aumentando-se o diâmetro da amostra tem-se aumentada sua 

fração (WU et al, 2015). 

As fases do tipo B19’ somente se formam em amostras contendo a fase do 

tipo B2, com tendência a ter uma fração superior à da fase B2 para diâmetros maiores 

e em níveis de oxigênio maior. Outra tendência que a fase B19’ apresenta é da sua 

fração ser maior que a da fase B2 quando há presença da fase big cube, ou seja, uma 

maior formação da fase B19’ está ligada à taxa de resfriamento, ao teor de oxigênio e 

a presença de outras fases cristalinas como B2 e big cube. 

A Figura 41 apresenta uma grande variação nas frações das fases amorfa e 

cristalina para os diferentes níveis de oxigênio. Vale salientar a diferença que as duas 

fases do tipo B19’ apresentam: para 300 ppm a superestrutura de simetria Cm tem 

maior fração, sendo superada pela primitiva nos demais níveis de oxigênio, isso 

mostra que o oxigênio atua junto com a taxa de resfriamento para a formação da fase 

martensítica, onde o baixo nível de oxigênio tende a manter uma estrutura mais 

refinada mesmo para taxas de resfriamento menores. Mas, quando em conjunto com 

o aumento do oxigênio, a menor taxa de resfriamento leva a domínios da fase primitiva 

com microestrutura de dimensão muito superior ao caso da presença da fase de 

superestrutura (SEO; SCHRYVERS, 1998). 

 

Figura 37: Quantificação de fases pelo método de Rietveld das amostras de Ø2 mm da liga 
Zr48Cu46,5Al4Nb1,5. 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 38: Quantificação de fases pelo método de Rietveld das amostras de Ø3 mm da liga 
Zr48Cu46,5Al4Nb1,5. 

Fonte: Próprio autor. 
 

Figura 39: Quantificação de fases pelo método de Rietveld das amostras de Ø4 mm da liga 
Zr48Cu46,5Al4Nb1,5. 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 40: Quantificação de fases pelo método de Rietveld das amostras de Ø5 mm da liga 
Zr48Cu46,5Al4Nb1,5. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 41: Quantificação de fases pelo método de Rietveld das amostras de Ø6 mm da liga 
Zr48Cu46,5Al4Nb1,5. 

Fonte: Próprio autor. 
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O mesmo procedimento foi adotado para a liga Vit 105, sendo mostrados os 

resultados nas Figuras 42 a 46. A fração de fase amorfa nessa liga é muito alta para 

qualquer diâmetro e quantidade de oxigênio dentro dos limites estudados. Foi 

identificada a formação de duas fases cristalinas: Zr4Ni2O (big cube) e a fase do tipo 

Al2Zr3, mesmas fases que haviam sido reportadas por WALL et al (2009) trabalhando 

com essa mesma liga e difração de raios-X síncrotron em amostras com 6,4 mm de 

diâmetro e com níveis de oxigênio bem superiores, 5000 e 6500 ppm (WALL et al, 

2009). A grande vantagem de se ter trabalhado com níveis mais baixos de oxigênio e 

variando-se o diâmetro da amostra é que foi possível observar quando as fases se 

formam sozinhas em meio ao amorfo, o que não foi possível de ser evidenciado no 

trabalho de WALL e colaboradores (2009) (WALL et al, 2009). 

Novamente, uma mesma fase big cube não apresentou mais do que 10% em 

fração na liga, mesmo caso observado no estudo com a liga Zr48Al46,5Al4Nb1,5. Outra 

diferença em relação ao trabalho de WALL et al (2009), que encontrou big cube com 

parâmetros de rede 11,93 Å e 12,16 Å, o que foi observado para a liga 

Zr48Al46,5Al4Nb1,5, parâmetros de rede 11,93 Å e 12,28 Å, mas para a liga Vit 105, 

dentro dos limites estudados, ocorreu a formação de somente uma fase do tipo big 

cube com parâmetro de rede de 11,93 Å. 

As Figuras 45 e 46 mostram, cada uma, um ponto que não seguiu a tendência 

dos demais, referente ao nível de 800 ppm de oxigênio nominal, diâmetros de 5 e 6 

mm. Lembrando-se das Figuras 19 e 24, essas duas amostras foram produzidas em 

uma mesma fusão, no mesmo molde. Como é mostrado Figura 47, fica claro que 

diferente do que aconteceu com todas as demais amostras produzidas nesse estudo 

que podem ser vistas no APÊNDICE 1, essa amostra apresentou problema em sua 

produção, pois o preenchimento do molde se deu de maneira que uma parede próxima 

à superfície da liga fundida em contato com o molde fosse preenchida e se 

solidificasse primeiro, de maneira a reduzir a taxa de solidificação da parte central da 

amostra que foi preenchida depois, resultando em cristais e defeitos de solidificação, 

como poros e trincas. Portanto, esses dois pontos podem ser desconsiderados da 

análise sem causar prejuízos para a tendência observada no estudo que os demais 

pontos já haviam mostrado. 
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Figura 42: Quantificação de fases pelo método de Rietveld das amostras de Ø2 mm da liga Vit 105. 

Fonte: Próprio autor. 
 

Figura 43: Quantificação de fases pelo método de Rietveld das amostras de Ø3 mm da liga Vit 105. 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 44: Quantificação de fases pelo método de Rietveld das amostras de Ø4 mm da liga Vit 105. 

Fonte: Próprio autor. 
 

Figura 45: Quantificação de fases pelo método de Rietveld das amostras de Ø5 mm da liga Vit 105. 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 46: Quantificação de fases pelo método de Rietveld das amostras de Ø6 mm da liga Vit 105. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 47: Imagem de microscopia ótica mostrando um preenchimento do metal líquido no molde 
diferente dos mais, para as amostras a) V-5-800 e b) V-6-800. 

     

Fonte: Próprio autor. 
 

Por fim, a partir das análises dos resultados apresentados, foi possível criar 

os mapas mostrando a influência do oxigênio e da taxa de resfriamento (representada 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300

Fr
aç

ão
 d

e 
Fa

se
 (

%
)

Oxigênio (ppm)

Amorfo

Zr4Ni2O (BigCube)

Al2Zr3-type

a) b) 



102 
 

pelo diâmetro da amostra) para as ligas Zr48Cu46,5Al4Nb1,5 e Vit 105.  

A Figura 48 mostra o mapa completo para a liga Zr48Cu46,5Al4Nb1,5 com muitos 

campos diferentes de formação de fases. Considerando, porém, que tanto as fases 

primitivas (P121) e de superestrutura (C1m1) são na verdade uma fase monoclínica 

martensítica B19’ e as fases big cube de 11,93 Å e 12,28 Å, são fases big cube 

similares, criou-se o mapa simplificado da formação de fases da liga Zr48Cu46,5Al4Nb1,5 

mostrado na Figura 49.  

Fica claro com o mapa simplificado, na Figura 49, que para a liga 

Zr48Cu46,5Al4Nb1,5, com 300 ppm de oxigênio nominal até 6 mm de diâmetro, ou com 

2 mm de diâmetro e 800 ppm de oxigênio nominal, evita-se a formação da fase big 

cube que é indesejada por ser uma fase frágil (YOKOYAMA et al, 2002).  

Os limites para aplicação da liga Zr48Cu46,5Al4Nb1,5 como um BMGC, que deve 

apresentar as propriedades dentro do mapa proposto por WU et al (2015) na Figura 9 

deste texto, compreendem as amostras produzidas de 2 a 5 mm de diâmetro com 300 

ppm de oxigênio nominal ou 2 mm de diâmetro e 800 ppm de oxigênio nominal. 

 

Figura 48: Mapa completo da influência do oxigênio e da taxa de resfriamento (representada pelo 
diâmetro da amostra) na formação de fases cristalinas para a liga Zr48Cu46,5Al4Nb1,5. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 49: Mapa simplificado da influência do oxigênio e da taxa de resfriamento (representada pelo 
diâmetro da amostra) na formação de fases cristalinas para a liga Zr48Cu46,5Al4Nb1,5. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 50: Mapa completo da influência do oxigênio e da taxa de resfriamento (representada pelo 
diâmetro da amostra) na formação de fases cristalinas para a liga Vit 105. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

5.4 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

A amostra 3-300 mostrou uma grande semelhança microestrutural com a 

mesma liga reportada por WU et al (2015) mostrada na Figura 8. Conforme visto 

anteriormente, essa amostra apresentou uma fase não identificada pelo DRX 

síncrotron, mostrado na Figura 51. 

Avaliando-se a microestrutura dessa amostra no MEV, pôde-se ver, conforme 

mostrado na Figura 52, que existe uma fase mais arredondada compatível com a fase 

B2 reportada por WU et al (2015). Essa amostra foi atacada com a mesma solução 

descrita na seção 4.2.3, mas sem realizar a diluição, mantendo-se uma solução ácida 

concentrada, o que levou a revelar uma fase central primária no interior da fase B2, a 

qual se refere aos picos não identificados no difratograma da Figura 51, indicando 

assim que a fase B2 pode ser nucleada nessa liga de maneira heterogênea a partir 

de algum intermetálico de alta temperatura de formação como já sugerido pela 

literatura (SONG et al, 2016). 
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Figura 51: Refinamento Rietveld da amostra 3-300 mostrando a existência de picos não identificados. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 52: Imagem de elétrons secundários no MEV da amostra 3-300 fortemente atacada mostrando 
uma matriz amorfa, partículas arredondadas da fase B2 e um possível centro de nucleação 

heterogênea. 

 

Fonte: Próprio autor.  
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5.5 Microscopia Eletrônica de Transmissão e Transmissão-Varredura 

 

A amostra 3-300 foi prepara por ion-milling e analisada no microscópio 

eletrônico de transmissão Tecnai G2 200 kV, mas não foi possível de se encontrar os 

cristais mostradas na Figura 52.  

A amostra 5-300 é uma amostra interessante quando comparada à liga 

reportada por WU et al (2015), pois nesse estudo, segundo o refinamento Rietveld, 

observou-se uma quantificação de fase amorfa de 75,1 ± 0,1%, com 13,1 ± 1,4% de 

B2 e 11,8 ± 1,4 % de B19’. Por essa razão, a amostra 5-300 foi preparada por ion-

milling e analisada no mesmo microscópio de transmissão Tecnai G2 200 kV presente 

no LCE. 

Na Figura 53 (a) mostra-se uma região amorfa sem contraste que é 

comprovada pelo padrão de difração de área selecionada em (b) e a fase B2 

juntamente com o amorfo no padrão de difração de (c). Na Figura 54 e 55 têm-se as 

fases B2 e B19’ (superestrutura), respectivamente, sendo identificadas em dois eixos 

de zona diferentes, sendo que a interface entre essas fases é mostrada na Figura 56.  

 

Figura 53: Análise de MET da amostra 5-300 mostrando a) Imagem de campo claro da 
microestrutura, b) Padrão de difração em área selecionada mostrando o amorfo e c) Padrão de 

difração mostrando o amorfo junto com o domínio da fase B2. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 54: Análise de MET na amostra 5-300 mostrando a microestrutura por imagem de campo claro 
e a fase B2 nos eixos de zona [113] e [001]. 

 

Fonte: Próprio autor. 
 

Figura 55: Análise de MET na amostra 5-300 mostrando a microestrutura por imagem de campo claro 
e a fase B19' superestrutura (C1m1)  nos eixos de zona [100] e [111]. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 56: Análise de MET na amostra 5-300 mostrando a microestrutura por imagem de campo claro 
e a relação de orientação entre as fases B2 e  superestrutura B19' (C1m1). 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Conforme pôde ser visto nas imagens de campo claro das Figuras 54, 55 e 

56, o crescimento da fase B19’ a partir da fase B2 se dá na forma de ripas em 

concordância com a literatura (SEO; SCHRYVERS, 1998).  
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6. CONCLUSÃO 

 

O presente estudo mostrou a influência do oxigênio e do diâmetro da amostra 

na formação de fases cristalinas em duas ligas amorfas baseadas em Zr: 

Zr48Cu46,5Al4Nb1,5 e Vit 105. 

A quantificação de fase amorfa pelas técnicas de análise de imagem de 

microscopia ótica e pelo método do grau de cristalinidade no TOPAS após refinamento 

Rietveld mostraram que a fração amorfa formada nas ligas tende a diminuir com o 

aumento do oxigênio e com o aumento do diâmetro da amostra. A técnica de 

quantificação por análise de imagem de MO tem a tendência de mostrar uma 

diminuição da fração amorfa da liga mais rapidamente do que por quantificação 

Rietveld para maiores diâmetros e maiores quantidades de oxigênio, devido à própria 

limitação da técnica de MO em resolver estruturas submicrométricas e nanométricas. 

A primeira fase cristalina a se formar na liga Zr48Cu46,5Al4Nb1,5 para 300 ppm 

de oxigênio é a fase B2, seguida da fase B19’ pela diminuição da taxa de resfriamento 

(aumento do diâmetro da amostra). O aumento do oxigênio permite somente a 

formação da fase B2 em meio à fase amorfa até 800 ppm de oxigênio e 2 mm de 

diâmetro. Acima disso, tanto para o aumento do oxigênio quanto para o aumento do 

diâmetro há coexistência das fases B2, B19’ e big cube. Para 3000 ppm de oxigênio, 

essa liga apresentou um aumento na fração de fase amorfa para os diâmetros de 3 a 

6 mm, juntamente com a formação de duas fases do tipo big cube, o que corrobora 

com a ideia de que a fase big cube consume o oxigênio do metal líquido, mantendo 

uma matriz amorfa com menor teor de oxigênio e ao mesmo tempo barrando o 

crescimento das fases estáveis, causando assim um aumento global na fração amorfa 

em relação ao nível anterior de oxigênio para um mesmo diâmetro.  

A liga Vit 105 apresentou um campo de fase amorfa muito superior ao da liga 

Zr48Cu46,5Al4Nb1,5, o que mostra ser uma liga com uma TFV mais elevada. Para os 

níveis de oxigênio estudados, a primeira fase cristalina a se formar é do tipo Al2Zr3 em 

200 ppm e 500 ppm de oxigênio, passando a ser a fase big cube para os níveis 

maiores de oxigênio, 800 e 1250 ppm. 

A liga Zr48Cu46,5Al4Nb1,5 apresentou a formação de duas fases do tipo big cube 

com parâmetros de rede distintos, 11,93 Å e 12,28 Å, enquanto a liga Vit 105 

apresentou somente a fase big cube de 11,93 Å. Além disso, a fração de cada uma 
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das fases big cube dentro de uma amostra não ultrapassou muito aproximadamente 

10%, provavelmente devido aos níveis de oxigênio desse estudo terem sido baixos 

(200 a 3000 ppm). 

Os limites para aplicação da liga Zr48Cu46,5Al4Nb1,5 como um BMGC, que 

devido à sua microestrutura e fração de fases, devem apresentar as propriedades 

propostas por WU et al (2015) compreendem as amostras produzidas de 2 a 5 mm de 

diâmetro com 300 ppm de oxigênio nominal ou 2 mm de diâmetro e 800 ppm de 

oxigênio nominal. 
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APÊNDICE 3 
 

Zr48Cu46,5Al4Nb1,5 Vit 105 

Amostra Rexp Rwp GoF Amostra Rexp Rwp GoF 

2-300  15,84 6,34  0,40  V-2-200  16,95 8,33   0,49 

2-800 14,11  5,13   0,36 V-2-500  14,12 5,72   0,40 

2-2000  13,16  6,09 0,46  V-2-800  14,34  5,78  0,40 

2-3000 12,36  10,21   0,83 V-2-1250  14,16  6,34  0,45 

3-300  16,51  7,04  0,43 V-3-200  19,91  8,06  0,40 

3-800  17,30  16,06  0,93 V-3-500  13,00  4,92  0,38 

3-2000  14,16  27,20  1,92 V-3-800  13,07  5,39  0,41 

3-3000  12,78  19,23  1,51 V-3-1250  13,61  6,37  0,47 

4-300  13,39  6,06  0,45 V-4-200  16,47  5,81  0,35 

4-800  14,57  16,86  1,16 V-4-500  16,47  5,90  0,36 

4-2000  14,84  15,06  1,02 V-4-800  16,81  7,24  0,43 

4-3000  17,61  13,11  0,74 V-4-1250  17,17  7,06  0,41 

5-300  17,17  10,19  0,59 V-5-200  17,27  6,11  0,35 

5-800  14,97  24,21  1,62 V-5-500  18,17  6,40  0,35 

5-2000  12,78  27,45  2,15 V-5-800  17,99  19,13  1,06 

5-3000  14,43  12,24  0,85 V-5-1250  17,97  7,59  0,42 

6-300  9,89  39,80  4,02 V-6-200  18,34  6,92  0,38 

6-800  15,32  30,08  1,96 V-6-500  18,51  6,50  0,35 

6-2000  12,30  19,06  1,55 V-6-800  18,89  17,65  0,93 

6-3000  16,33  15,89  0,97 V-6-1250  19,04  7,97  0,42 

 




