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Resumo 

Combustíveis metálicos são relevantes na área nuclear devido à versatilidade de sua utilização 

no ciclo do combustível nuclear. Dentre as ligas metálicas de urânio investigadas com elevado 

potencial para utilização em reatores nucleares de potência à propulsão, as ligas de U-Zr-Nb 

aparecem como uma importante alternativa devido às suas propriedades físico-químicas e 

metalúrgicas superiores. Estas ligas possuem, também, potencialidades para serem utilizadas 

em reatores nucleares de teste, pesquisa e produtor de radioisótopos de altos desempenhos. 

Portanto, o desenvolvimento destas ligas é estratégico uma vez que as mesmas poderão ser 

usadas nos reatores nacionais RMB (Reator Multipropósito Brasileiro) e LABGENE 

(Laboratório de Geração Núcleo Elétrica), ora em desenvolvimento no Brasil. Neste trabalho 

foi realizado um amplo estudo no âmbito da fabricação, tratamentos térmicos e 

transformações de fase das ligas combustíveis U-2,5Zr-7,5Nb (m/m%) e U-3Zr-9Nb (m/m%). 

Os lingotes de ambas as ligas foram produzidos empregando-se uma metodologia específica 

desenvolvida neste estudo. Esta metodologia compreendeu o processo de fusão em forno de 

indução a vácuo em altas temperaturas (1500 °C) e do processamento termo-mecânico para 

quebra da estrutura bruta de fusão. Amostras com dimensões típicas (17x7x2,5 mm) isentas 

de defeitos macroestruturais foram homogeneizadas a 1000°C em vácuo de 10
-5 

torr por 17,5 

horas com uma taxa de resfriamento de 10°C/min até a temperatura de 820°C e, 

posteriormente, temperadas em água. As amostras, selecionadas aleatoriamente, foram 

submetidas a ensaios de tratamento isotérmico em diferentes condições de tempo e 

temperatura. Os ensaios isotérmicos para transformação e retenção de fases foram conduzidos 

em uma montagem especial desenvolvida para este trabalho. Após os ensaios, as amostras 

foram caracterizadas por meio das técnicas usuais de caracterização de fases com particular 

ênfase para a técnica de difração de raios X. Para isto, foi aplicado o método de refinamento 

de Rietveld. No caso das ligas a base de urânio este é bastante desafiador devido à escassez de 

dados na literatura. Neste trabalho foi estabelecida uma estratégia para o refinamento de 

Rietveld com um amplo estudo dos parâmetros de refinamento. Os resultados obtidos 

permitiram estabelecer um estudo comparativo com os poucos resultados disponíveis na 

literatura e construir os diagramas TTT de início de transformação para ambas as ligas. 

Finalizando, este trabalho disponibiliza inovações significativas para o domínio do 

conhecimento das ligas estudadas o que contribuirá para o desenvolvimento do combustível 

nuclear para reatores nucleares de alto desempenho. 
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Abstract 

Metal fuels are relevant in the nuclear area due to the versatility of its use in the nuclear fuel 

cycle. Among the alloys of uranium investigated with high potential for use in nuclear power 

reactors, U-Zr-Nb alloys appear as an important alternative because of their superior physico-

chemical and metallurgical properties. These alloys have also potential for use in nuclear 

testing, research and production radioisotopes of high performance nuclear reactors. 

Therefore, the development of these alloys is strategic since they are planned to be used in 

national reactors as RMB (Brazilian Multipurpose Reactor) and LABGENE (Electrical 

Generation Core Laboratory), currently under development in Brazil. In this work it was 

realized a extensive study in the scope of the manufacturing, heat treatment and phase 

transformations of U-2,5Zr-7,5Nb (m/m%) and U-3ZR-9NB (m/m%) fuel alloys. Ingots of 

both alloys were produced employing a specific methodology developed in this study. This 

methodology comprised the melting process in a vacuum induction furnace at high 

temperatures (1500 °C) and thermal-mechanical processing to break the as-cast structure. 

Samples with typical dimensions (17x7x2.5 mm) free from macrostructural defects were 

homogenized at 1000 °C in vacuum of 10
-5

 torr for 17.5 hours with a 10°C/min cooling rate 

until to 820 °C and, subsequently, quenched in water. The samples, randomly selected, were 

subjected to isothermal treatment tests under different conditions of time and temperature. 

Isothermal treatments for transformation and retention phases were carried out in a special 

assembly designed for this work. After the tests, the samples were characterized by the usual 

phase characterization techniques with particular emphasis for the X-ray diffraction 

technique. In this way, the Rietveld refinement method was applied. In the case of uranium 

based alloys it is quite challenging due to the lack of data in the literature. In this work a 

strategy for the Rietveld refinement with an extensive study of refinement parameters was 

established. The results allowed to establish a comparative study with the few results 

available in the literature and to obtain the TTT diagrams of initial transformation for both 

alloys. Finally, this work provides significant innovations to the field of knowledge of the 

alloys studied which will contribute to the development of nuclear fuel for high performance 

nuclear reactors. 
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1 Introdução 

 

Nos primórdios das pesquisas em combustível nuclear, os combustíveis cerâmicos de 

dióxido de urânio (UO2), que possuem a estrutura da antifluorita, se consolidaram em 

detrimento dos combustíveis metálicos devido, principalmente, à elevada estabilidade química 

da estrutura cerâmica tornando-se, desde então, o principal combustível empregado em 

reatores de pesquisa, potência e propulsão nuclear.  

O advento de uma nova geração de reatores nucleares tem, contudo, reacendido o 

interesse pelos combustíveis metálicos devido a excelentes propriedades como: elevada 

densidade de urânio das ligas metálicas quando comparado ao combustível cerâmico; 

compactação e simplificação do reator; alta compatibilidade com os materiais do reator; 

simplificação no processo de reciclagem do produto de fissão [1-2].    

O urânio, com ponto de fusão de aproximadamente 1132°C, possui três fases 

alotrópicas: (i) fase cúbica de corpo centrado, estável entre 1132 e 775°C (ii) fase  , estável 

entre 775°C e 668°C, de estrutura tetragonal complexa com 30 átomos por célula unitária e 

(iii) fase  presente em temperaturas abaixo de 668 °C com uma estrutura ortorrômbica [3]. 

O urânio metálico possui características que restringe seu uso como combustível 

nuclear como, por exemplo, baixa resistência à corrosão, baixa resistência à tração e à 

compressão e baixa estabilidade dimensional. A introdução de elementos de ligas é, portanto, 

uma rota eficaz para aumentar as propriedades do combustível e resolver os problemas 

mencionados. Entre as várias composições estudadas, o sistema U-Zr-Nb é de particular 

interesse porque permite combinar a alta resistência mecânica fornecida pelo nióbio com alta 

resistência à irradiação, devido à presença do zircônio [4]. 

Uma vez que os elementos de liga têm uma elevada solubilidade na fase de alta 

temperatura  do urânio, mas baixa solubilidade na fase a introdução de zircônio e nióbio 

na estrutura do urânio resulta em uma microestrutura supersaturada e ligeiramente distorcida, 

que é fortemente dependente da composição da liga e das condições de tratamento térmico. 

As principais fases presentes no sistema U-Zr-Nb incluem: (i) fase 
S
, cúbica de corpo 

centrado, (ii) fase 
0
, tetragonal (iii) fase ', ortorrômbica e (iv) fase '', monoclínica [5].  

Os mecanismos envolvidos nestas transformações são extremamente complexos e 

incluem transformações no estado sólido tanto difusional quanto não difusional de diferentes 
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naturezas [6-8]. Tanto as estruturas das fases formadas quanto os mecanismos de 

transformação de fase envolvidos ainda são pouco conhecidos neste sistema. Neste sentido, o 

presente trabalho foi conduzido com amplo estudo no âmbito da fabricação, dos ensaios de 

transformação de fases e da caracterização das ligas de composição U-2,5Zr-7,5Nb e  

U-3Zr-9Nb (% em peso).  

O presente trabalho explora todas as etapas para a pesquisa desta classe de complexas 

ligas estabelecendo a metodologia para fabricação, execução dos ensaios e análise por meio 

de diferentes técnicas para, finalmente, estabelecermos as curvas de tempo-temperatura-

transformação das ligas U-2,5Zr-7,5Nb e U-3Zr-9Nb para início de transformação de fase.  
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2 Objetivo 

 

Estudar e caracterizar as transformações de fase nas ligas de combustível nuclear de 

composições U-2,5Zr-7,5Nb e U-3Zr-9Nb. 

 

2.1 Objetivos específicos 

 

 Estabelecer uma estratégia para fabricar ligas de U-2,5Zr-7,5Nb e U-3Zr-9Nb; 

 Desenvolver uma montagem para execução de ensaios de tratamento térmico; 

 Caracterizar as amostras por meio das técnicas de microscopia óptica, microscopia 

eletrônica de varredura, difração de raios-X associada ao método de Rietveld, 

microdureza Vickers estática e dinâmica e calorimetria exploratória diferencial;  

 Estabelecer uma estratégia de refinamento de Rietveld para as ligas U-2,5Zr-7,5Nb e  

U-3Zr-9Nb; 

 Determinar as curvas tempo-temperatura-transformação (TTT) para início de 

transformação de fase para as ligas U-2,5Zr-7,5Nb e U-3Zr-9Nb. 
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3 Revisão Bibliográfica 

 

Este capítulo é dividido em quatro partes. A primeira parte contempla os tipos de 

transformação de fase no estado sólido incluindo uma breve revisão do estudo da cinética de 

transformação em condições isotérmicas de acordo com a equação de Johnson-Mehl-Avrami-

Kolmogorov (JMAK). A segunda parte descreve as fases e transformações em equilíbrio 

termodinâmico do urânio, dos sistemas binários U-Zr, U-Nb e Zr-Nb e do sistema ternário  

U-Zr-Nb. A terceira parte discute e compara os resultados observados na literatura para as 

transformações isotérmicas da liga de composição U-2,5Zr-7,5Nb. Além disso, a discussão 

desenvolvida na terceira parte desta revisão será de fundamental importância para nortear a 

discussão para a liga de composição U-3Zr-9Nb cuja investigação é inédita na literatura 

aberta. A quarta e última parte apresenta as técnicas de caracterização empregadas com uma 

breve discussão do Método de Rietveld. 

 

3.1 Transformações de fase no estado sólido 

 

O estudo das transformações de fases é extremamente complexo e aborda conceitos de 

diferentes áreas incluindo: termodinâmica dos materiais, difusão no estado sólido, 

cristalografia e superfícies e interface, cujos conceitos fundamentais podem ser verificados 

nas referências [9-12]. 

Para as transformações de fases heterogêneas que ocorrem no estado sólido, Christian 

[13] propôs classificá-las de acordo com a Figura 3.1. Ainda não são conhecidos quais dos 

tipos de transformações listados nessa figura estão presentes no urânio e suas ligas. Há, 

contudo, um consenso na literatura sobre a presença da (i) transformação de precipitação 

descontínua e da (ii) transformação martensítica. Além disso, alguns autores citam a 

probabilidade de ocorrência das (iii) transformação massiva e (iv) transformação de ordem-

desordem. Neste sentido, estes quatros tipos de transformação serão abordados nesta revisão 

por meio de uma breve discussão. 
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Figura 3.1 - Classificação das transformações de fase de acordo com Christian [13] 

 

3.1.1 Precipitação descontínua 

  

Considere uma liga binária em que uma fase supersaturada (’) se decompõe em uma 

fase  de equilíbrio e um precipitado . Portanto, a concentração do átomo de soluto na fase 

metastável (c
’

) deve ser menor que no precipitado (c

) e maior que na fase de equilíbrio  

(c

).  

A precipitação descontínua geralmente envolve a formação de uma célula ou colônia 

compostas por (i) lamelas de  em equilíbrio com , e (ii) regiões não transformadas 

supersaturadas. A concentração de soluto muda abruptamente em uma região estreita próxima 

a região de crescimento da célula. Este modo de transformação facilita o transporte por 

difusão sendo as arestas espaçadas da lamela e as interfaces móveis os caminhos preferenciais 

para a difusão. Usualmente, as fases  e  na célula têm uma única relação de orientação 

cristalográfica e frequentemente apresentam uma interface semi-coerente.   

Com o crescimento da célula, as placas de  devem ramificar ou renuclear para manter 

o espaçamento lamelar característico de um dado crescimento a uma determinada 
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temperatura. É observado experimentalmente que as fases  e  não possuem uma relação de 

orientação com a fase ’.  

Thomson [14] considerou as reações de precipitação descontínua como sendo de três 

tipos conforme sumarizado na Figura 3.2. É conhecido que a precipitação descontínua tem um 

efeito deletério nas propriedades físicas e mecânicas, sobretudo para as reações dos tipos 2 e 3 

onde a matriz coerente precipitada é responsável pelo endurecimento durante o 

envelhecimento. O tamanho e a distribuição destes precipitados afetam diretamente a dureza e 

as propriedades desejadas são perdidas depois de um longo tempo de envelhecimento por 

meio do crescimento das partículas [15].  

 

 

Figura 3.2 - Classificação das transformações de precipitação descontínua [15] 

 

3.1.2 A transformação martensítica 

 

A transformação martensítica é amplamente conhecida e tem sido extensivamente 

estudada com vasta bibliografia disponível. Uma excelente revisão da conceituação, cinética e 

morfologia da transformação martensítica foi desenvolvida por Guimarães [16]. Embora seja 

uma transformação de difícil definição, Cohen, Olso e Clapp [17] definiram a reação 

martensítica como uma transformação estrutural não-difusional que ocorre por meio da 

distorção da malha de Bravais, com mudança de forma predominantemente cisalhante e cuja 

cinética e morfologia são determinadas pela energia elástica da transformação. Algumas 

características da transformação martensítica incluem: (i) a existência de uma 

correspondência cristalográfica entre a rede da martensita e a fase que lhe deu origem; (ii) sua 
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formação ocorre ao longo de planos preferenciais; (iii) é uma transformação de composição 

invariante; (v) é uma transformação reversível. 

 

3.1.3 A transformação massiva 

 

A transformação massiva é uma transformação termicamente ativada cuja composição 

permanece inalterada (composição-invariante). Este tipo de transformação envolve difusão de 

curto alcance e está associada com a migração na interface. De modo geral, as interfaces na 

transformação massiva são incoerentes e migram por crescimento contínuo de modo similar 

ao que ocorre em contornos de grão de alto ângulo.  

Desde que tanto a fase matriz ( ) quanto a nova fase ( ) possuem a mesma 

composição, a taxa de transformação pode ser tão rápida quanto os átomos possam atravessar 

a interface / uma vez que não é requerido difusão de longo alcance. Devido ao rápido 

crescimento, a transformação massiva possui uma aparência irregular. A migração na 

interface /é muito similar à migração no contorno de grão durante a recristalização, 

contudo, na transformação massiva a força motriz é várias ordens de grandeza maior que para 

a recristalização, o que explica o porquê da transformação ser rápida.  

A transformação massiva pode ocorrer tanto durante o aquecimento quanto durante o 

resfriamento. Para obter este tipo de transformação, a taxa de aquecimento ou resfriamento 

deve ser rápida o suficiente para suprimir os processos que envolvem difusão de longo 

alcance, mas não tão rápido a ponto de ocorrer a retenção da fase de alta temperatura ou uma 

transformação martensítica. Estas condições podem ser mais bem ilustradas em termos do 

diagrama tempo-temperatura-transformação (TTT) como mostra a Figura 3.3 [18]. 
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Figura 3.3 - Diagrama TTT mostrando uma possível condição para a ocorrência da transformação  

massiva [18] 

 

3.1.4 A transformação de ordem-desordem 

 

Na transformação de ordem-desordem, uma estrutura cristalina desordenada se 

transforma em uma fase ordenada (super-reticulado) abaixo de uma temperatura crítica. A 

ordenação, tal como a transformação martensítica, também ocorre durante o resfriamento, 

mas se o resfriamento for muito rápido ela pode ser suprimida, pois, ao contrário da 

transformação martensítica, a reação de ordenação depende da difusão atômica.  

Na transformação desordem-ordem que ocorre no resfriamento, há dois possíveis 

mecanismos para criar uma super-rede ordenada a partir de uma solução desordenada. No 

primeiro mecanismo, (i) a ordem é continuamente aumentada em curto alcance pelo rearranjo 

local dos átomos que ocorre de modo homogêneo no cristal, conduzindo, desta forma, a uma 

ordem de longo alcance. No segundo mecanismo (ii) pode haver uma barreira de energia para 

a formação dos domínios ordenados em que, neste caso, a transformação deve tomar lugar por 

meio do processo de nucleação e crescimento. Este dois mecanismos são equivalentes à 

decomposição espinodal e precipitação para formação de uma zona coerente. O primeiro 

mecanismo pode ser somente capaz de operar em uma transformação de segunda ordem ou 

quando ocorre um super-resfriamento muito elevado abaixo da temperatura crítica. Acredita-

se que o segundo mecanismo seja mais comum, ou seja, o processo de nucleação e 
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crescimento, como ilustrado na Figura 3.4. No estágio 1 da Figura 3.4, a rede desordenada é 

representada pelas linhas de grade. Nesta rede existem duas sub-redes marcadas por linhas 

fortes e fracas.  Os átomos localizados em cada interseção das linhas e que estão dentro da 

região ordenada (ou domínios) são marcados de preto, os não marcados são os desordenados. 

 

 

Figura 3.4 - Formação de um contorno de antifase [12] 

 

Uma vez que dois tipos de átomos podem ordenar tanto na sub-rede A quanto na sub-

rede B, os domínios nucleados independentemente irão frequentemente estar fora de fase (tal 

como mostrado no estágio 2 na Figura 3.4). Quando estes domínios crescem, um contorno vai 

se formar subsequentemente. Este contorno é conhecido como contorno de domínio da 

antifase (APB - antiphase domain boundary) conforme mostra o estágio 3 da Figura 3.4. Os 

APB são, portanto, regiões de alta energia. Mesmo para um super-resfriamento abaixo da 

temperatura crítica (  ) a barreira de energia de ativação para a nucleação  de um domínio 

ordenado deve ser bastante pequena porque tanto o núcleo quanto a matriz têm 

essencialmente a mesma estrutura cristalina e são portanto coerentes, possuindo baixa energia 

de interface. Além disso, permite a liga ter uma composição estequiométrica, ambos os 

núcleos e a matriz possuem a mesma composição de modo que não há uma grande energia de 

deformação na rede para ser superada. Consequentemente, é esperado que a nucleação seja 

homogênea independentemente dos defeitos de rede tais como discordâncias e contornos de 

grão.  

Para uma baixa variação de temperatura (  ) a taxa de nucleação será baixa 

resultando em tamanho médio de domínios grandes. Altos valores de    devem aumentar a 

taxa de nucleação e diminuir o tamanho médio dos domínios. Com o decréscimo da 

temperatura, o grau de ordem é aumentado pelo rearranjo homogêneo dos átomos que 
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difundem dentro do domínio. No cristal como um todo, o grau de ordem de longo alcance 

inicialmente será muito pequeno porque há uma probabilidade de números iguais de domínios 

ordenados em ambas as redes (A e B). O único modo da ordem de longo alcance estabelecer 

em um cristal é por meio do engrossamento das estruturas APB, cuja taxa de crescimento 

depende do tipo de super-rede [12]. 

3.2 Cinética de transformação de fase em condições isotérmicas  

 

A cinética de transformação de fase em condições isotérmicas pode ser estudada com 

base na equação de Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorov (JMAK) dada por;  

 

                  (3-1) 

 

Nesta equação, cuja dedução é amplamente discutida por Christian [13],      é a fração 

transformada em função do tempo  ,   e   são indenpendentes do tempo, sendo   um 

expoente numérico independente da temperatura cujo valor está relacionado à geometria do 

núcleo da nova fase.  O valor de  , por outro lado, depende da taxa de nucleação e 

crescimento e é, portanto, muito sensível à temperatura e é dado por. 

 

        {
         

  
}
 (3-2) 

 

sendo       a energia de ativação para nucleação que é dependente da temperatura e aumenta 

de um pequeno para um grande valor de acordo com o super-resfriamento,   é a energia de 

ativação para o crescimento,   é a constante de Boltzmann,   é um fator de frequência e   é a 

temperatura absoluta.  

A partir da equação (3-1) obtém-se a curva de fração transformada em função do tempo 

(     versus  ) para cada temperatura que é denominada curva S devido ao seu formato 

sigmoidal. Linearizando a curva sigmoidal obtém-se o gráfico       { (      )⁄ } versus 

     onde a inclinação da curva corresponde ao valor do coeficiente   que permite realizar 

inferências sobre o tipo de mecanismo que controla a cinética de transformação. A relação do 

valor de n e alguns tipos de mecanismos são mostrados na Tabela 3.1. Se um único processo 
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controla a taxa de nucleação o gráfico será uma linha reta de inclinação  . Se, por outro lado, 

múltiplos mecanismos estão presentes durante a transformação o gráfico produz uma linha 

curva tornando a análise complexa.  

O efeito da temperatura na cinética de transformação pode ser facilmente derivado na 

equação (3.1) e, para uma fração transformada pode ser dado por:  

 

        
       

   
 (3-3) 

 

sendo    é uma constante independente da temperatura. O gráfico de     versus   ⁄  tem uma 

inclinação   dada por: 

   

  
      

  
 

 

   

     

    ⁄  
 (3-4) 

 

A baixas temperaturas pode-se fazer a seguinte simplificação        e {
     

     ⁄  
}  

 , e obter a energia de ativação  . [13] 
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Tabela 3.1 – Relação entre o valor de   e alguns mecanismos de acordo com a teoria da cinética de 

transformação [13] 

Condição   

Taxa de nucleação crescente    

Taxa de nucleação constante   

Taxa de nucleação decrescente     

Taxa de nucleação igual a zero (saturação dos sítios) 3 

Nucleação no grão   

Nucleação no contorno de grão   

Todos os formatos crescem a partir de pequenas dimensões com aumento da taxa de 

nucleação 
  

 

 
 

Todos os formatos crescem a partir de pequenas dimensões com taxa de nucleação 

constante 
 
 

 
 

Todos os formatos crescem a partir de pequenas dimensões com diminuição na taxa de 

nucleação 
 
 

 
  

 

 
 

Todos os formatos crescem a partir de pequenas dimensões com taxa de nucleação igual a 

zero 
 
 

 
 

Crescimento das partículas de apreciável volume inicial 
   

 

 
 

Agulhas ou placas de dimensões finitas de comprimento, pequenas em comparação com sua 

separação 

  

Engrossamento de longos cilindros (agulhas)   

Engrossamento de placas muito largas   

 
 

Precipitação de discordância 
 

 

 
 

 

3.3 Transformações de fases do urânio e do sistema U-Zr-Nb 

3.3.1 Transformações de fases do urânio  

 

O urânio exibe, acima da temperatura ambiente, três modificações alotrópicas 

conforme pode ser observado na Figura 3.5. A fase  de estrutura ortorrômbica, com quatros 

átomos por célula unitária, estável abaixo de 662°C. Na faixa de temperatura entre 662°C a 

772°C ocorre a fase  que apresenta uma estrutura tetragonal complexa com trinta átomos por 

célula unitária. Acima de 772°C até a temperatura de fusão (1.132,3°C) a fase estável é a  

com estrutura cúbica de corpo centrado (CCC) [5].  
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O primeiro trabalho com o objetivo de determinar a estrutura  do urânio foi realizado 

em 1930 por McLennan et al. [19] que sugeriu uma célula cúbica. Em 1933, Wilson [20] 

propôs uma estrutura monoclínica para a fase . Jacob et al. [21] refutou a estrutura 

monoclínica proposta por Wilson e foi o primeiro a descrever a estrutura ortorrômbica aceita 

atualmente que, posteriormente, foi confirmada por Lukesh [22]. O estudo mais recente 

referente à estrutura alfa do urânio foi conduzido por Lander, et al. em 1970 [23]. A estrutura, 

parâmetros de rede e grupo cristalino determinados por Lander são mostrado na Figura 3.5a. 

 

 

Figura 3.5 – Estruturas cristalinas das fases (a)  ortorrombica , (b) , tetragonal e (c) 

 cúbica [23-25] 

 

 A estrutura da fase  permaneceu desconhecida até o trabalho de Tucker em 1951 

[25]. Tucker conduziu o estudo por difração de raios X utilizando um monocristal contendo 

1,4% (at.) de cromo. A partir do trabalho de Tucker, uma série de estudos intermitentes foram 

realizados com objetivo de definir a estrutura cristalográfica completa da fase  

principalmente nas décadas de 60 e 70. Desde que a fase  não pode ser retida por têmpera no 

urânio puro, o estudo da difração de raios X para a determinação da estrutura cristalográfica é 

restrito a duas rotas; (i) realizar a difração na faixa de temperatura onde a fase  é estável ou 

(ii) adicionar elementos de liga no urânio puro em quantidade suficiente para reter a fase  à 

temperatura ambiente. Na primeira rota tem sido impossível analisar os dados devido à 
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contaminação por oxigênio e na segunda rota, o efeito do elemento de liga na descrição 

detalhada da estrutura tem sido um obstáculo. O trabalho mais recente para a descrição da 

estrutura tetragonal do urânio foi apresentado por Lawson [24], cujos parâmetros 

cristalográficos são mostrados na  Figura 3.5b. 

A fase  de alta temperatura possui a estrutura cúbica de corpo centrado (CCC) e 

devido à alta simetria desta estrutura, os estudos para a determinação da fase  do urânio não 

reportaram dificuldades como observado para as estruturas anteriores. Os parâmetros de rede 

obtidos por Chiotti et al. [26] para a estrutura  (             ) apresentam excelente 

concordância com o resultado mais recente obtido por Lawson [24] conforme pode ser 

observado na Figura 3.5c. 

As transformações de fase no urânio ocorrem muito rapidamente sendo que as fases  

e  se formam sucessivamente quando a fase  é temperada. Duwez [8] mostrou que a 

temperatura de transformação entre as fases diminui quando a taxa de resfriamento aumenta. 

No que tange ao mecanismo de transformação, observa-se que a transição → não tem sido 

extensivamente estudada e o mecanismo para esta reação ainda não está completamente 

estabelecido. Para a transição →, a transformação pode ocorrer tanto pelo mecanismo 

difusional quanto pelo mecanismo martensítico em um comportamento análogo ao observado 

no zircônio puro [27]. Este comportamento sugere que a transformação →ocorre por 

reação massiva para baixas taxas de resfriamento e por reação martensítica para altas taxas de 

resfriamento de acordo com o proposto por Duwez [8] e Townsend [28].  

Uma rota para o estudo mais aprofundado dos mecanismos de transformação de fase é 

por meio da adição de metais de transição que retarda a taxa de transformação e assim permite 

o estudo tanto da cinética de transformação quanto dos mecanismos envolvidos. Neste 

contexto, uma série de investigações com sistemas binários tais U-Pt [29], U-Mo [30] e  

U-Re [31] tem sido conduzidas.  

 

3.3.2 Os sistemas U-Zr, U-Nb e Zr-Nb 

 

A compreensão dos sistemas binários U-Zr e U-Nb, principalmente nas regiões de 

altas concentrações de urânio, auxilia a compreensão do sistema ternário U-Zr-Nb. No que 

concerne à adição de elementos de liga ao urânio, os dois sistema binários que tem recebido 



15 

 

maior atenção são as ligas U-Nb e U-Mo. Estas ligas são promissoras como materiais de 

engenharia principalmente porque, em baixas temperaturas, a transformação da fase 

metaestável   ocorre muito lentamente [32]. Embora para o sistema U-Zr a transformação da 

fase metaestável   ocorra muito rapidamente, esta liga ainda é de interesse devido as 

excelentes propriedades relacionas ao zircônio como, por exemplo, a pequena seção de 

captura de nêutrons, a ductilidade e a alta resistência à corrosão em água. A Figura 3.6 

apresenta os diagramas binários U-Nb, U-Zr e Nb-Zr.  

Uma análise comparativa dos três sistemas binários revela as seguintes características: 

(i) os três sistemas exibem uma completa solubilidade em solução sólida a altas temperaturas; 

(ii) para a região de alta temperatura nos sistema U-Zr e U-Nb, a fase observada é a fase 

CCC; (iii) a adição no urânio de ambos elementos Nb e Zr abaixa a temperatura da região 

onde  é estável; (iv) com o decréscimo da temperatura observa-se um gap de miscibilidade 

no sistema U-Nb com a presença de uma fase cúbica de corpo centrado rica em urânio (U) e 

uma fase cúbica de corpo centrado rica em nióbio (Nb); (v) gap de miscibilidade semelhante 

também é observado no sistema Zr-Nb; (vi) a fase  do urânio é observada para uma estreita 

faixa de composição nos sistemas binários U-Zr e U-Nb onde é extinta com           de 

Nb no sistema U-Nb; (vii) uma transformação monotetóide é observada a 634°C para a 

composição de             de Nb sendo as fases  e  (rica em nióbio) as fases presentes 

abaixo desta temperatura [33].  

O comportamento dos sistemas binários U-Nb e U-Zr levou a um interesse no sistema 

ternário U-Zr-Nb. Uma liga desejável deve combinar uma quantidade suficiente de nióbio 

para estabilizar a fase  com uma quantidade suficiente de zircônio para promover uma 

adequada resistência mecânica. Este sistema deve reter também a ductilidade que é uma 

característica do sistema binário U-Nb.  
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Figura 3.6 - Sistemas binários (a) U-Nb,  (b) U-Zr e (c) Nb-Zr [33] 
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3.3.3 O sistema U-Zr-Nb  

 

Por meio de uma ampla busca na literatura, incluindo a base de dados ASM 

International Alloy Phase Diagram Center [34], observa-se que o diagrama de fases ternário 

do  sistema U-Zr-Nb não está completamente definido [35]. As investigações experimentais 

existentes estão centradas nas regiões de alta temperatura e localizam, principalmente, no 

vértice do urânio, ou seja, para baixas concentrações dos elementos zircônio e nióbio. A 

Figura 3.7 mostra as secções isotérmicas para o vértice do urânio nas temperaturas de (a) 

660°C e (b) 640°C, (c) 631°C e (d) 621°C determinadas por Dwight [33].   

De acordo com Dwight, acima de 900°C a fase CCCé a única fase presente na 

região  de composição investigada pelo autor. Com o decréscimo da temperatura e na região 

de 700°C, a fase  se decompõe em 1 (rica em urânio) e 2 (rica em nióbio) do lado do nióbio 

e em 1 rica em urânio e 3 rica em zircônio para o lado do zircônio dando origem a dois gaps 

de miscibilidade (Figura 3.7a). A fase 1 rica em urânio no sistema U-Nb exibe completa 

solubilidade com a fase 1 rica em urânio do sistema U-Zr de modo que o termo 1 pode ser 

empregado em ambos os lados.  

Outras fases presentes no sistema ternário, para as composições e faixa de temperatura 

investigadas por Dwight [33] incluem as fase  e  do urânio e o composto UZr3 denominado 

fase . Algumas características importantes podem ser notadas a partir das seções isotérmicas 

da Figura 3.7: (i) tanto a adição de zircônio quanto nióbio abaixa a temperatura na qual a fase 

 é estável, mas o nióbio é mais efetivo na estabilização da fase do que o zircônio; (ii) quatro 

por cento ou mais de nióbio é o suficiente para eliminar a fase beta () tal que a 

transformação de fase no resfriamento ocorre diretamente de iiia fase  definida 

como UZr3, é eliminada com a adição de 7% de nióbio e ocorre em uma pequena região do 

sistema ternário; (iv) cada vale monotetóide se aproxima de um ponto crítico vários graus 

abaixo da temperatura que corresponde ao ponto monotetóide do diagrama binário [34, 35]. 

Os resultados obtidos por Dwight [33] mostram que as estruturas correspondentes às 

variações da fase  para as regiões de alta temperatura são todas cúbicas com exceção de uma 

estreita faixa de composição onde é observada a estrutura tetragonal.  
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Figura 3.7 - Secções isotérmicas do diagrama de fase ternário do sistema U-Zr-Nb [33] 
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3.3.4 Fases do sistema U-Zr-Nb  

 

(i)  Fase ’ 

 

De acordo com Yakel [5], a fase    (ortorrômbica) corresponde a uma ligeira 

contração do parâmetro   da fase   ortorrômbica cuja estrutura foi apresentada na seção 3.1.1 

e origina-se a partir (i) do baixo grau de supersaturação da estrutura ou (ii) da rápida taxa de 

resfriamento. Esta modificação na estrutura   tem sido reportada para a adição ao urânio de 

elementos de ligas como titânio [36], zircônio [37], nióbio [38] e molibdênio [39]. Para um 

relativo baixo conteúdo de soluto, ’ tem uma morfologia acicular e é denominada   
  e para 

uma alta concentração de soluto a morfologia apresenta uma orientação de bandas e é 

denominada por   
  de acordo com a nomenclatura proposta por Lehman em 1960 [40]. A 

nomenclatura proposta por Lehman, contudo, não tem sido conservada na sua totalidade nos 

trabalhos posteriores que empregam apenas a notação ’ independente da morfologia 

observada.   

Uma mudança do parâmetro de rede da fase    com a taxa de resfriamento é esperada 

desde que uma maior taxa de resfriamento deve favorecer o processo de cisalhamento. 

Anagnostides et al. [38] tem reportado que amostras temperadas em óleo apresentam, 

qualitativamente, um menor valor do parâmetro de rede   quando comparado com as 

amostras temperadas em água [41]. 

 

(ii)  Fase ’’ 

 

Para um grau intermediário de supersaturação da liga ou uma alta taxa de resfriamento 

para uma solução mais concentrada, é observada uma mudança na simetria da rede da fase ’ 

(ortorrômbica) para a fase ’’ (monoclínica) [42]. O eixo da célula unitária não ortogonal 

corresponde ao eixo   e   da fase  do urânio e para preservar a relação axial de 

ortorrômbica, ’’ é usualmente descrita com base em uma célula monoclínica axial do 

tipo C cujo único eixo é o c com ângulo  e grupo espacial      com quatro átomos 

equivalentes por célula. A variação no parâmetro de rede de ’’ com a composição foi 

observada por Anagnostides [38] para a liga urânio-nióbio. Uma curvatura positiva do ângulo 
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 é observada com o aumento no conteúdo de soluto em ligas urânio-molibdênio conforme 

investigação de Stewart e Willians [43]. Segundo eles, para a liga U-10Mo (% em peso), o 

ângulo  é 0,25° maior para ’’ temperada em argônio do que em água. Acredita-se que a 

modificação em ’’ surge quando o eixo   contrai a aproximadamente 5,80Å [5]. A estrutura 

’’ ainda não esta totalmente determinada de modo que as informações disponíveis nos 

bancos de dados de difração de raios X são incompletas. 

 

(iii)  Fases 
S
e

0
 

 

Quando o conteúdo de soluto excede o limite de solubilidade da fase   nas ligas a base 

de urânio, a fase de não equilíbrio produzida possui uma relação mais próxima da estrutura   

(cúbica) do que da estrutura   (ortorrômbica). De um modo geral, o aumento da quantidade 

de soluto e a redução da taxa de têmpera aumentam a tendência de formar fases derivadas de 

 . Tal como para as fases derivadas da estrutura ortorrômbica, Lehman e Hills [40] sugeriram 

uma notação apropriada para cada uma das variações.  

A fase metaestável 
0
 tem sido observada no urânio-titânio, urânio-titânio-nióbio, 

urânio-zircônio, urânio-zircônio-nióbio, urânio-nióbio entre outras. Sua rede cristalina foi 

encontrada como sendo tetragonal com         e     ligeiramente menor que   . Quando 

  ⁄  é diferente de 0,5 a fase é chamada de   ; quando   ⁄  é menor que 0,5 o índice   é 

adicionado à nomenclatura da fase   
  sendo   referete à deformação observada na 

caracterização microestrutural. A rede de Bravais foi identificada como do tipo C, uma célula 

unitária primitiva com     √    e a   ⁄  igual ou menor a 0,707 [5].  

Para uma relação       ⁄ , a fase   
  é denominada    formada a partir de um 

deslocamento na direção 〈   〉 . A magnitude do deslocamento atômico e o valor da relação 

  ⁄  da estrutura resultante são uma função da composição da liga e do tratamento térmico 

empregado [44]. A Figura 3.8 mostra as estruturas    e    determinadas à temperatura 

ambiente para a liga U-2,5Zr-7,5Nb de acordo com Yakel [44].  
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Figura 3.8 - Estruturas metaestáveis (a) 
0
, tetragonal e (b) 

S
 cúbica, determinadas a temperatura ambiente [5] 

 

3.4 Curvas tempo-temperatura-transformação da liga U-2,5Zr-7,5Nb 

 

Neste item discutiremos a cinética de transformação de fase fora das condições de 

equilíbrio termodinâmico por meio dos diagramas tempo-temperatura-transformação (TTT) 

empregando uma abordagem cronológica e comparativa do desenvolvimento a respeito dos 

diagramas TTT da liga U-2,5Zr-7,5Nb.  

A Figura 3.9 mostra as diferentes curvas TTT
1
 obtidas para o sistema U-2,5Zr-7,5Nb. 

A primeira investigação foi conduzida por Peterson et al. [4] em 1964 (Figura 3.9a). Peterson 

determinou o início da transformação de fase da curva TTT empregando, principalmente, as 

técnicas de dureza Rockell C e resistividade elétrica.  

 Posteriormente, em 1969, Dean [45] progrediu na definição da curva TTT (Figura 

3.9b) empregando principalmente as técnicas de metalografia e de microdureza Vickers. 

Alguns anos depois, Giraud-Heraud et al. [46] (Figura 3.9c) e Karnowsky et al. [47] (Figura 

3.9d) determinaram, praticamente na mesma época, outros dois diagramas onde a curva obtida 

                                                

1
Para efeitos comparativos, as curvas TTT foram plotadas no programa OriginPro® 8.0 em uma escala padrão. 

Os dados empregadas foram extraídos diretamente das curvas TTT originais utilizando o programa GetData 

Graph Digitizer®.  



22 

 

por Giraud-Heraud, ao contrário da curva determinada por Karnowsky, parece ser um 

progresso do diagrama obtido por Dean conforme nota-se na distinção dos joelhos superiores 

da curva.  

Além da determinação da curva TTT, Karnowsky [47] conduziu um estudo da cinética 

de transformação de fase empregando a equação de Johnson-Mehl-Avrami-

Kolmogorov(JMAK). Uma investigação da cinética de transformação de fase com base na 

equação de JMAK também foi realizada em 1974 por Vandermeer [6] cuja curva TTT é 

apresentada na Figura 3.9e. Em relação às curvas anteriores, o trabalho de Vandermeer 

introduziu um quarto estágio no diagrama tempo-temperatura-transformação. Para a obtenção 

das curvas TTT foram empregadas as técnicas de análise microestrutural e dureza por estes 

autores, conforme descrito a seguir. 

 

http://acronyms.thefreedictionary.com/Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorov+Equation
http://acronyms.thefreedictionary.com/Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorov+Equation
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(a) Peterson [4] (b) Dean [45] 

   

   
(c) Giraud-Heraud [46] (d) Karnowsky [47] (e) Vandermeer [6] 

 
Figura 3.9 - Curva TTT do sistema U-2,5Zr-7,5Nb obtidas por diferentes autores 
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3.4.1 Análise microestrutural 

Para a liga U-2,5Zr-7,5Nb, na região de alta temperatura, no primeiro trabalho sobre a 

avaliação microestrutural, desenvolvido por Peterson et al. [4], observou-se uma estrutura do 

tipo lamelar para a isoterma de 600°C (Figura 3.10). Conforme mostra a sequência de 

micrografias obtidas por Peterson, a região de alta temperatura é caracterizada por uma 

transformação do tipo lamelar onde a fase  inicia sua nucleação nos contornos de grãos e 

avança para o interior dos grãos de estrutura  de alta temperatura, com o aumento do tempo 

de tratamento isotérmico.  

As observações de Dean [45] corroboram os resultados de Peterson et al. [4] quanto ao 

mecanismo de transformação de fase para a isoterma de 625°C. De acordo com Dean [45], o 

ponto máximo no qual a transformação de fase do tipo lamelar pode ser observada 

corresponde à isoterma de 650°C para tempos superiores a 120 horas de tratamento térmico.  

A sequência de micrografias da Figura 3.11 mostra a evolução da cinética de 

transformação microestrutural detectada por Dean [45]
 2

 para a temperatura de tratamento 

térmico de 625°C em função do tempo. De acordo com o autor, para o tempo de duas horas 

(Figura 3.11a), observa-se o início da transformação no contorno de grão. Em três horas 

(Figura 3.11b) o percentual da estrutura lamelar presente aumenta por nucleação e 

crescimento em diferentes sítios ao longo do contorno de grão. Em cinco horas (Figura 3.11c) 

observa-se um percentual de aproximadamente 20% da nova fase e por vinte e quatro horas 

(Figura 3.11d) a fração transformada corresponde a 80% da estrutura.  

Corroborando as observações de Peterson [4] e Dean [45], Giraud-Heraud [46] e 

Karnowsky [47] também constataram a formação de uma estrutura lamelar. A Figura 3.12 

mostra as micrografias obtidas no trabalho de Giraud-Heraud [46] para as temperaturas de 

600°C e 550°C em diferentes tempos. A estrutura lamelar é clara na micrografia da Figura 

3.12b (550°C por 24 horas). A Figura 3.13 mostra a estrutura observada por Karnowsky [47] 

para a temperatura de 575°C por 0,5 horas e 9 dias onde, de acordo com o autor, é possível 

observar claramente a nucleação lamelar no contorno de grão (Figura 3.13a).  

Para as regiões de alta temperatura, portanto, é unânime, em termos microestruturais, 

que a estrutura nestas regiões é do tipo lamelar e a transformação de fase se faz pelo 

mecanismo de nucleação e crescimento onde os núcleos formam principalmente nos 

                                                

2
 Devido à baixa qualidade do arquivo original, não foi possível reproduzir a escala das micrografias. 
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contornos de grãos da estrutura de alta temperatura. Observa-se que, para as regiões de altas 

temperaturas e com longos tempos de tratamento isotérmico, as lamelas formadas são muito 

finas dificultando-se sua caracterização. 
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Peterson (600°C) (a) 1 hora (400x)  (b) 2,5 horas (400x)   (a) 8 horas (800x) 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 3.10 - Estrutura observada por Peterson para a temperatura de 600°C [4] 

 

Dean (625°C)  (a) 2 horas  (b) 3 horas (c) 5 horas  (d) 24 horas 

  

 

 

  

 

 
 

Figura 3.11 - Estrutura observada por Dean para a temperatura de 625°C na liga U-2,5Zr-7,5Nb [45] 
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Giraud-Heraud (600°C)  (a) 8 horas      

  

 

 Giraud-Heraud (550°C)  (b) 4 horas   

  

 

  

 

Figura 3.12 - Estrutura observada por Giraud-Heraud para as temperaturas de 600°C e 550°C na liga U-2,5Zr-7,5Nb [46] 

 

 

Karrnowsky (575°C) (a) 0,5 horas      (b) 216 horas 

 

 

    

 

 

Figura 3.13 -  Estrutura observada por Karnowsky para a temperatura de 575°C na liga U-2,5Zr-7,5Nb [47] 
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Peterson [4] reportou que para temperaturas inferiores a 500°C as microestruturas 

tornam-se extremamente difíceis de serem interpretadas. Para 400°C, por exemplo, o autor 

observou uma fase muito fina e distribuída através dos grãos (Figura 3.14).  

Estas estruturas foram reportadas por Dean [45] como sendo estruturas no formato de 

placas. Dean observou que a temperatura mais baixa na qual qualquer estrutura lamelar pode 

ser observada é de 530°C. Imediatamente abaixo desta temperatura a decomposição da fase  

ocorre via precipitação intragranular de placas extremamente finas da fase  Para curtos 

intervalos de tempo esta precipitação é distribuída randomicamente entre os grãos e ao longo 

do contorno de grão e, à medida que o tempo aumenta, uma grande quantidade de 

precipitados aparece no contorno de grão. 

A Figura 3.15 obtida por Dean [45] mostra a micrografia de uma amostra 

isotermicamente transformada por duas horas a 525°C (Figura 3.15a) e por 12 horas a 500°C 

(Figura 3.15b). Na primeira micrografia é possível observar uma considerável quantidade de 

precipitados intragranular e uma pequena quantidade de precipitados no contorno de grão. Na 

segunda micrografia é possível constatar o aumento dessa precipitação. Uma micrografia de 

microscopia eletrônica de transmissão mostra o formato de placas característica da estrutura 

envelhecida por 12 horas a 500°C (Figura 3.15c).  

Esta precipitação intragranular e no contorno de grão do tipo  ocorre na faixa de 

temperatura de 525°C a 400°C. Para a temperatura de 525°C, esta estrutura aparece em 20 

minutos e em 425°C ela ocorre à uma hora. No diagrama TTT proposto por Dean [45] (Figura 

3.9b), a parte inferior do joelho é mostrada com duas linhas pontilhadas desde que o modo 

com que a estrutura lamelar se decompõe nestas finas estruturas de placas não é conhecido. O 

contorno inferior para esta fase é uma linha aproximadamente horizontal para tempos acima 

de 96 horas.  

Giraud-Hebraud et al. [46] observaram que, para temperaturas abaixo de 500°C, 

ocorre uma estrutura que os autores denominam como estrutura tipo praia. A reação de 

precipitação é inibida e as estruturas formadas são compostas de plaquetas com tamanhos de 

alguns décimos de mícron que tendem a se alinhar em bandas (Figura 3.16).  

Karnowsky et al. [47] mostraram que entre o tempo de envelhecimento de 400°C e 

510°C ocorre a produção de uma decomposição uniforme através dos grãos da fase  

conforme apresentado na Figura 3.17 
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A região de temperatura intermediária é, em termos microestruturais, objeto de 

controvérsia entre os autores desde que a transição da estrutura lamelar para estruturas do tipo 

placa não é bem definida.  
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Peterson (400°C) (a) 0,25 horas (400x)  (b) 1 hora (400x)   (c) 8 horas (400x) 

 

 

 

 

  

 
 

Figura 3.14 - Micrografias obtidas por Peterson para a temperatura de 400°C na liga U-2,5Zr-7,5Nb [4] 

 

Dean (525°C)  (a) 2 horas      

  

 

 Dean (500°C)  (b) 12 horas  (c) micrografia 

(MET) 

  

 

 

 

 

 

Figura 3.15 - Micrografias obtidas por Dean para as temperaturas de 525°C e 500°C na liga U-2,5Zr-7,5Nb  [45] 
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Giraud-Heraud 

(550°C) 

 (a) 8 horas      

  

 

 Giraud-Heraud 

(450°C)  

(b) 12 horas   

  

 

 

 
 

 
Figura 3.16 - Micrografias obtidas por Giraud-Heraud para as temperaturas de 550°C e 450°C na liga U-2,5Zr-7,5Nb [46] 

 

 

Karnowsky (510°C)      (a) 9 dias 

 

 

    

 

 
Figura 3.17 - Micrografias obtidas por Karnowsky para a temperatura de 510°C na liga U-2,5Zr-7,5Nb [47] 
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Peterson [4] detectou, que abaixo de 450°C, a microestrutura observada é tipo 

martensítica e nenhuma formação de precipitados foi constatada (Figura 3.18). 

 De acordo com Dean [45] para o envelhecimento a temperaturas abaixo de 400°C o 

padrão Widmanstätten torna-se visível nas microestruturas. A dependência do tempo na 

formação inicial desta estrutura é dada pelo joelho inferior da curva TTT. Segundo Dean, a 

estrutura torna-se opticamente visível para a liga tratada por um tempo inferior a 10 minutos a 

400°C, mas não é visível na amostra tratada por 96 horas a 410°C.  

O menor tempo no qual a estrutura é visível ocorre em três minutos à temperatura de 

350°C que corresponde ao início do joelho. A 200°C a estrutura aparece depois de 6 horas. 

Esta fase, denominada ’’, depois de envelhecida por uma hora a 350°C, tem estrutura 

cristalina monoclínica cujo parâmetro de rede sofre um ligeiro aumento com a temperatura e o 

tempo de tratamento. A Figura 3.19 mostra as micrografias das amostras tomadas ao longo da 

isoterma de 350°C para diferentes tempos.  

Karnowsky [47] observou, entre as temperaturas de 255°C e 400°C, a presença de 

placas dentro dos grãos concorrentes. Um exemplo dessa microestrutura é mostrado na Figura 

3.20a. Para a faixa de 380°C a 350°C o autor observou uma estrutura do tipo placas 

intragranular. Abaixo de 350°C a estrutura observada foi a de grãos grosseiros de fase  com a 

presença de subestruturas poligonizadas
3
 conforme podem ser observadas nas ligas 

envelhecidas por 90 dias a 175°C (Figura 3.20b). Nenhuma evidência de decomposição da 

fase ’’ para a fase estável foi encontrada mesmo para um envelhecimento à temperatura de 

380°C, por 6 dias. 

 

                                                

3
 A poligonização é o resultado da aniquilação de discordâncias que se movimentam em direções opostas.  
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Peterson (400°C)  (a) 2.5 horas      

  

 

 Peterson (350°C)  (b) 1 hora   

  

 

  

 

 

 

Figura 3.18 - Estrutura observada por Peterson para as temperaturas de 400°C e 350°C na liga U-2,5Zr-7,5Nb [4] 

 

Dean (325°C)  (a) 10 minutos   (b) 30 minutos (c) 1 hora  (d) 6 horas 

  

 

 

  

 

 
 

Figura 3.19 - Estrutura observada por Dean para a temperatura de 325°C na liga U-2,5Zr-7,5Nb [45] 
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Karnowsky (350°C)  (a) 6 dias      

  

 

 Karnowsky (175°C)  (b) 90 dias   

  

 

  

 

 

 
Figura 3.20 - Estrutura observada por Karnowsky para as temperaturas de 350°C e 175°C na liga U-2,5Zr-7,5Nb  [47] 
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3.4.2 Avaliação de dureza e microdureza 

 

A Figura 3.21 mostra os resultados de dureza Rockwell C para a liga U-2,5Zr-7,5Nb 

obtidos por Peterson et al. [4] para diferentes temperaturas e tempos de tratamento térmico de 

até 420 minutos (7 horas).  Nenhuma discussão com respeito aos diferentes comportamentos 

da dureza mostrados na Figura 3.21 foi conduzida pelo autor.  

A Figura 3.22 mostra os valores de microdureza Vickers obtidas por Dean [45] e 

Vandermeer [6] para diferentes isotermas da liga U-2,5Zr-7,5Nb. Para a isoterma de 625°C, 

as medidas determinadas por Dean [45] mostra que a microdureza média aumenta em função 

do tempo de transformação partindo de cerca de 200HV até cerca de 500HV numa estrutura 

completamente transformada. O início do aumento no valor de microdureza foi detectado para 

174 minutos de tratamento térmico. 

De acordo com Dean [45], todas as amostras tomadas para qualquer isoterma dentro 

do contorno do nariz superior da curva TTT mostram comportamento similar, ou seja, o 

aumento da microdureza com o aumento do tempo de tratamento térmico. 

Para a isoterma a 325°C, Dean [45] observou que a microdureza Vickers da estrutura 

aumenta de 250HV para cerca de 600HV quando o material está completamente 

transformado. Desde que o valor da microdureza ainda continua aumentando para 

temperaturas acima de 120 horas, o valor da microdureza da liga no final da transformação 

não foi determinada pelo autor.  Para temperaturas de tratamento térmico de 188°C e 154°C, o 

aumento da microdureza na liga U-2,5Zr-7,5Nb com o tempo também foi observado por 

Vandermeer [6]. 
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Figura 3.21 - Dureza Rockwell C da liga U-2,5Zr-7,5Nb em diferentes isotermas [4] 

 

 

 

Figura 3.22 - Microdureza Vickers da liga U-2,5Zr-7,5Nb em diferentes isotermas [6,45]  
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3.4.3 Cinética de transformação de fase 

 

Um estudo da cinética de transformação de fase da liga U-2,5Zr-7,5Nb foi conduzido 

por Karnowsky [47] e Vandermeer [6]. As curvas       { (      )⁄ } versus      e os 

coeficientes   para diferentes temperaturas são apresentadas na Figura 3.23.  

De acordo com Karnowsky [47], a cinética de transformação pode ser dividida em três 

estágios: com T abaixo de 250°C;              ; T acima de 450°C. Para as regiões 

abaixo de 250°C e acima de 450°C, a cinética de transformação de fase obedece a lei de 

Avrami, respectivamente, com     ⁄  e     ⁄ . Para               os gráficos se 

apresentam fortemente curvados. 

De acordo com Vandermeer, a cinética de transformação pode ser dividida em quatro 

estágios. O estágio IV, determinado pelo autor para a faixa de temperatura 500°C < T < 

620°C, possui características de uma reação de precipitação descontínua. 

Microestruturalmente, colônias de uma estrutura lamelar nucleiam nos contornos de grãos e 

inclusões e crescem como hemisférios em direção ao centro do grão. As placas alternadas 

nesta colônia são presumidamente uma fase ortorrômbica pobre em soluto e uma fase rica em 

soluto do tipo cúbica de corpo centrado. 

 A cinética de transformação de fase da liga U-2,5Zr-7,5Nb deduzida a partir de 

medidas de resistividade elétrica forneceu uma constante de Avrami n igual a 3. Este 

resultado implica que o controle da taxa de crescimento no estágio IV é termicamente ativado 

e o mecanismo de crescimento é controlado pela interface, isto é, o processo atômico mais 

lento no crescimento da célula ocorre pela transferência de átomos ao longo e/ou através da 

interface entre a fase mãe () e a célula duplex, ou seja, a fase produto (+). Além disso, a 

evidência microestrutural em conjunto com o valor de n=3 sugere fortemente que a nucleação 

das células é sítio-saturada.  

A interpretação da transformação no estágio III, isto é, 385°C<T<510°C pelo autor foi 

especulativa. A microestrutura oriunda da transformação foi de difícil observação por meio da 

microscopia óptica e a microscopia eletrônica de varredura indicou que os produtos são 

compostos por discos de uma fase supersaturada em bandas e tem uma orientação 

cristalográfica definida com a fase matriz. A constante de Avrami     é inconsistente com 

essa microestrutura considerando que durante a precipitação, os discos seguem um 

crescimento bidimensional e a nucleação é também do tipo sítio-saturada.  
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A transformação que ocorre no estágio II mostra uma interessante diferença no 

comportamento cinético. Inicialmente, a taxa de transformação foi muito alta (  muito alto), 

mas após um determinado período de tempo tornou-se muito lenta com o valor de    . O 

elevado valor inicial para         implica que o processo de nucleação foi o principal 

mecanismo no controle da cinética no início da transformação. O valor elevado da constante 

de Avrami, o dramático retardo da taxa e a estrutura de bandas do tipo macla que acompanhou 

a transformação, levou Vandermeer [6] a concluir que o processo de transformação isotérmica 

ocorreu por cisalhamento. A transformação final resultou numa estrutura monoclínica ’’.  

A Figura 3.24 mostra um gráfico do recíproco do tempo para o início da 

transformação na liga U-2,5Zr-7,5Nb versus o recíproco da temperatura onde foi determinada 

a energia de ativação do estágio II que foi de               . Esta energia de ativação é 

consideravelmente mais baixa que aquela do coeficiente de interdifusão medido na liga U-Nb 

[48] corroborando a suposição de que a fase  ’’ é nucleada pelo processo de cisalhamento 

que não requer a difusão de longo alcance.  

O mecanismo de cluster de soluto para o estágio I da cinética de transformação tem 

sido considerado por Vandermeer porque (i) a liga U-Zr-Nb possui natureza monotetóide. 

Portanto, considerando apenas em termos químicos, a separação espontânea em regiões ricas 

e regiões pobres de soluto a baixas temperaturas é termodinamicamente antecipada de modo 

que a decomposição espinodal pode ser possível, (ii) clusters de soluto tem sido observado 

por Ammons [49] na liga U-Ti e (iii) a constante de Avrami de     ⁄  está em substancial 

acordo com a cinética de clustering reportada para a liga Al-Ag.  

A energia de ativação determinada para o estágio I foi de                . A razão 

deste valor para a interdifusão do soluto em volume (estimado do sistema U-Zr) é 

aproximadamente a mesma razão (    ) observado em outros sistemas de cluster. Portanto, 

tanto do ponto de vista da cinética quanto do ponto de vista da termodinâmica, o mecanismo 

de cluster de soluto surge como uma explicação razoável para o comportamento observado. 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

 

 

Figura 3.23 - Curvas       { (      )⁄ } versus      da liga U-2,5Zr-7,5Nb para diferentes isotermas 
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Figura 3.24 - Recíproco do tempo versus o recíproco da temperatura absoluta para o estágio II de transformação 

da liga U-2,5Zr-7,5Nb [6] 

 

3.5 Método de Rietveld 

 

O método de Rietveld [50] é um modelo fenomenológico cujo objetivo é reduzir a 

diferença entre difratogramas experimental (  
   ) e calculado (  

    ). Em outras palavras, 

minimizar a diferença   entre eles, ou seja; 
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sendo    o fator de escala da fase  ,   representa os índices de Miller         para a reflexão 

de Bragg,    incluem o fator de Lorentz, o fator de polarização e o fator de multiplicidade,   

é a função de perfil da reflexão,    é a função de orientação preferencial,   é o fator de 

absorção de  ,    é o fator de estrutura para a reflexão  th e     é a intensidade do 

background no passo  th [51].  

É fácil medir a intensidade   
    de um ponto   no padrão de difração uma vez que ela 

é a medida da amplitude do fator estrutural, mas é difícil calcular a intensidade   
     neste 

ponto. São muito variados os fatores que influenciam no cálculo de um padrão de difração. 

Conforme mostra a Equação (3-6), além dos parâmetros estruturais
4
, é necessário incluir 

muitos parâmetros globais
5
 que são diferentes para cada arranjo experimental de difração. 

Todo esse conjunto de parâmetros envolvidos na física da difração pode afetar a intensidade 

em um ponto do padrão e, portanto, precisam ser bem entendidos e modelados [52].  

A alternativa encontrada por Hugo Rietveld [50] foi minimizar a soma das diferenças 

entre os padrões observados e calculados. Em outras palavras, modifica-se o padrão calculado 

até que ele seja ajustado ao padrão observado. Esse ajuste entre os dois padrões ocorre com a 

adição de parâmetros estruturais e globais durante cada ciclo do refinamento que é realizado 

aplicando o método dos mínimos quadrados.  

 A avaliação estatística mais empregada do ajuste da diferença entre os padrões é dada 

pelo valor do    calculado da seguinte forma: 

 

   
 

   
 ∑

(  
      

    )
 

  (  
   )

 

 (3-7) 

 

esse valor é sempre tratado como o termo que se refere à qualidade do ajuste. No início do 

refinamento,    apresenta um valor muito elevado e vai diminuindo durante os ciclos de 

refinamento. O valor ideal do    é igual a 1, mas este valor é raramente alcançado, 

principalmente no caso de ligas metálicas devido à alta densidade de defeitos estruturais.  

                                                

4
 posição atômica (coordenadas fracionais), ocupação, fator de espalhamento atômico, coeficiente de 

deslocamento, parâmetro de rede e simetria. 

5
 intensidade incidente, concentração, background, espalhamento difusão, extinção, absorção, orientação 

preferencial, multiplicidade, fator de polarização de Lorentz, função de formato do perfil, rugosidade superficial, 

deslocamento e transparência da amostra 



42 

 

A Figura 3.25 mostra um típico refinamento de Rietveld empregado para uma liga U-

3Zr-9Nb tratada termicamente a 600°C por 24 horas. A liga é composta por duas fases, a 

ortorrômbica  e a cúbica . Os picos relativos a cada uma das fases são mostrados na Figura 

3.25 pelos traços nas cores preta e vermelha, localizados imediatamente acima da linha 

magenta e abaixo do difratograma. Os pontos na cor vermelha representam o difratograma 

observado; já a cor verde, representa o difratograma calculado e a linha na cor magenta, a 

diferença entre os padrões de difração observado e calculado. 

 

 

 

Figura 3.25 – Refinamento de Rietveld mostrando o padrão observado (pontos em vermelho), o calculado (curva 

na cor verde) e a diferença entre os padrões observados e calculados (curva na cor magenta) para uma liga  

U-3Zr-9Nb tratada termicamente a 600°C por 24 horas [53] 
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4 Materiais e Métodos 

4.1 Matéria-prima 

4.1.1 Urânio  

 

O urânio empregado neste trabalho foi fornecido pelo Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares (IPEN). As etapas de produção e a caracterização química dos 

elementos estão disponíveis na referência [54]. A Tabela 4.1 mostra as principais impurezas 

encontradas no urânio metálico. 

 

Tabela 4.1- Principais impurezas presentes no urânio 

Elemento Al C Cr Cu Mn Ni Si 

Concentração (ppm) 110 550 17,2 20,3 196 73 36,4 

 

4.1.2 Zircônio  

 

O zircônio metálico foi fornecido pelo Centro Tecnológico da Marinha (CTMSP) na 

forma de esponja metálica cujas principais impurezas presentes são exibidas na Tabela 4.2.  

 

Tabela 4.2- Principais contaminantes presentes no zircônio 

Elemento P Si Cu C Hf Mn 

Concentração (ppm) 25 120 70 113 100 50 

 

4.1.3 Nióbio  

 

O nióbio foi fornecido pela Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração 

(CBMM) em forma de placas, com dimensões entre (200-380) mm e espessura de 10 mm 

conforme especificações na referência [55]. As principais impurezas presentes na matéria-

prima são mostradas na Tabela 4.3. 
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Tabela 4.3- Principais impurezas presentes no nióbio 

Elemento Ta Fe C O N S 

Concentração (ppm) 1000 50 50 150 100 10 

 

4.2 Obtenção das amostras  

 

Para a obtenção das ligas U-2,5Zr-7,5Nb e U-3Zr-9Nb seguiu-se o fluxograma da 

Figura 4.1 onde cada uma das etapas é descrita detalhadamente a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 - Fluxograma para a obtenção das ligas de U-2,5Zr-7,5Nb e U-3Zr-9Nb  
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4.2.1 Mistura e fusão  

 

O urânio, zircônio e nióbio foram inseridos, nas devidas proporções estequiométricas, 

no cadinho de grafite e fundidos em um forno de indução (Leybold- Heraeus® modelo IW7P) 

a 1500°C durante 10 min empregando-se atmosfera de argônio. Este tempo é suficiente para 

promover a homogeneização da liga e simultaneamente evitar a contaminação da carga com o 

carbono do cadinho.  

Antes de iniciar o processo de fusão, a câmara do forno de indução foi submetida ao 

vácuo de 10
-5

 torr com subsequentes injeções de gás argônio. A sequência “vácuo-injeção de 

argônio” foi repetida por cinco vezes antes da atmosfera de argônio ser estabelecida a uma 

pressão de aproximadamente 400 torr na câmara. Esse procedimento, conhecido como purga, 

tem como objetivo prevenir a contaminação do lingote.  

Após a fusão, o fundido foi vertido em lingoteira de grafite e resfriado à temperatura 

ambiente, obtendo-se assim, os lingotes das ligas de U-2,5Zr-7,5Nb e U-3Zr-9Nb em formato 

retangular de dimensões aproximadas de (80x50x15)mm.  

 

4.2.2 Tratamento termomecânico dos lingotes das ligas U-2,5Zr-7,5Nb e  

U-3Zr-9Nb 

 

Com o objetivo de quebrar a estrutura bruta de fusão e, consequentemente, melhorar a 

distribuição dos elementos U, Zr e Nb, os lingotes das ligas U-2,5Zr-7,5Nb e U-3Zr-9Nb 

foram processados termomecanicamente.  

Inicialmente, os lingotes foram submetidos a um pré-tratamento térmico de acordo 

com o esquema mostrado na Figura 4.2. Este tratamento antecede o tratamento 

termomecânico e tem a função de aliviar tensões microestruturais formadas durante a etapa 

anterior de fusão da liga. Conforme pode ser observado na Figura 4.2, os lingotes foram 

aquecidos à taxa de 10°C/min até o patamar de 850°C onde permaneceram por 2 horas sob 

vácuo de 10
-5

 torr. Em seguida, os lingotes foram resfriados até 580°C durante 30 minutos e 

finalmente, temperados em um volume de 20 litros de óleo (AGIP OTS 35/A). Na têmpera 

em óleo o calor é removido de modo mais uniforme em comparação à têmpera em água, 

permitindo diminuir distorções dimensionais e a ocorrência de trincas. 
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Para o tratamento termomecânico, os lingotes foram laminados a quente de acordo 

com o esquema da Figura 4.3. Inicialmente a temperatura foi elevada da temperatura ambiente 

para 580°C a uma taxa de 10°C/min sob vácuo de 10
-5

 torr. O lingote permaneceu em 580°C 

por 30 minutos e em seguida foi transferido imediatamente para outro forno à temperatura de 

850°C por onde permaneceu por 1 hora em atmosfera de argônio antes do primeiro passe de 

laminação. Após o primeiro passe, o lingote retornou ao forno com atmosfera de argônio por 

onde permaneceu durante 10 minutos antes dos passes subsequentes. O tempo entre a retirada 

do lingote do forno e o seu retorno foi em média de 40 segundos e o lingote foi laminado em 

cinco passes até a redução de 50% de sua espessura inicial. Após o último passe, os lingotes 

foram retornados ao forno para a etapa de recristalização realizada em temperatura de 850°C 

durante 10 minutos e, logo em seguida, foram temperados em água para retenção da estrutura 

cristalina termodinamicamente estável a alta temperatura. O equipamento empregado para a 

laminação foi um laminador de chapas quádruplo da marca Sandwig® com velocidade de 

laminação de 20 m/min.  

 

 

 

Figura 4.2 - Esquema do pré-tratamento térmico dos lingotes 
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Figura 4.3 - Esquema de tratamento termomecânico  

 

4.2.3 Corte 

 

Nesta etapa, as amostras das ligas U-2,5Zr-7,5Nb e U-3Zr-9Nb foram extraídas do 

lingote laminado empregando-se uma máquina de corte (STRUES, modelo MESOTOM) com 

refrigeração a água. As amostras foram cortadas em formato retangular com dimensões típicas 

de 17 mm de comprimento, 7 mm de largura e 2,5 mm de espessura. 

 

4.2.4 Homogeneização da estrutura 

 

As amostras cortadas foram homogeneizadas por meio de tratamento térmico realizado 

em um forno tubular sob vácuo de 10
-5

 torr. Inicialmente, as amostras foram aquecidas da 

temperatura ambiente até 1000°C empregando uma taxa de 10°C/min. O patamar a 1000°C 

teve a duração de 17,5 horas seguido por uma rampa de resfriamento de 10°C/min até 820°C. 

Ao atingir a temperatura de 820°C, as amostras foram temperadas em água. 
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4.3 Tratamento isotérmico 

4.3.1 Planejamento e montagem experimental para os ensaios isotérmicos 

 

A Figura 4.4(a) mostra o ciclo de tratamento térmico empregado para a realização dos 

ensaios. Conforme pode ser observado no esquema, o ciclo térmico pode ser dividido em duas 

regiões; a primeira região, comum a todas as amostras, compreende o aquecimento da amostra 

a partir da temperatura ambiente até 800°C onde é mantida no patamar por uma hora com o 

objetivo de estabilizar a fase de alta temperatura . A partir desse ponto, a amostra é resfriada 

rapidamente para a região de ensaio isotérmico onde permanece na temperatura de interesse 

por tempos variáveis.  

A Figura 4.4(b) relaciona as temperaturas e tempos de tratamento térmico empregado. 

Conforme pode ser observado, as temperaturas e tempos foram determinados no sentido de 

estabelecer um estudo comparativo com a literatura. Neste sentido, os principais diagramas 

TTT da liga U-2,5Zr-7,5Nb disponíveis na literatura foram compilados e os tempos de início 

de transformação identificados conforme pode ser observado na Figura 4.4(b). 

O equipamento empregado para a realização dos ensaios foi desenvolvido 

exclusivamente para este trabalho e seus detalhes de construção, características técnicas e 

sistema de controle são explorados em detalhes no item 5.1 do capítulo de resultados e 

discussões. Limitaremos neste capítulo, a uma visão geral do sistema e na sequência de 

operação empregada para conduzir os ensaios. 

Conforme mostrado no esquema da Figura 4.5, a montagem é compreendida de 3 

zonas, cada qual responsável por executar uma parte do ciclo térmico descrito anteriormente. 

A zona de alta temperatura é responsável por executar o patamar de 800°C. A segunda zona, 

situada no extremo direito do tubo, é responsável pela rampa de resfriamento rápido, que 

resfria a amostra de 800°C para isoterma desejada e a terceira zona executa o tratamento 

isotérmico. 

O deslocamento da amostra é automatizado e emprega um mecanismo de trilho 

mecânico que permite uma rápida e precisa movimentação do cadinho. Ainda, na extremidade 

direita do tubo existe um recipiente para têmpera em água/óleo/nitrogênio. Os ensaios foram 

conduzidos de acordo com o procedimento descrito na Tabela 4.4.  
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Figura 4.4 – (a) ciclo térmico e (b) planejamento experimental empregado para realização dos ensaios 

isotérmicos 
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 (a) 
 

 
 

(b) 

 
 

Figura 4.5 - Esquema do equipamento empregado neste estudo 
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Tabela 4.4 - Procedimento empregado para os ensaios térmicos. 

Etapas Descrição 

1° 

(i) A amostra foi colocada na extremidade direita do tubo que foi, 

posteriormente, evacuado até  100 torr seguido pela injeção de gás hélio 

até  900 torr. A sequência vácuo-injeção de hélio foi realizada cinco 

vezes para assegurar a remoção de oxigênio do interior do tubo 

(ii) A zona de alta temperatura da montagem foi colocada sob aquecimento da 

temperatura ambiente até 800°C a uma taxa de 10°C/min. 

Simultaneamente, a zona de tratamento térmico também foi colocada sob 

aquecimento e configurada para as condições de temperatura e tempo de 

tratamento térmico de acordo com o planejamento pré-estabelecido na 

Figura 4.4(b).  

(iii) Após as duas zonas atingirem as temperaturas estabelecidas, a amostra foi 

transferida com o auxílio de uma sonda para a região de alta temperatura 

por onde permanece por 1 hora a 800°C. 

2° 

(iv) Atingida 1 hora na região de 800°C, a amostra foi deslocada para a zona 

fria onde foi resfriada até a temperatura de tramento isotérmico 

programada.  

3° 

(v) Atingida a temperatura de tratamento isotérmico programada, a amostra 

foi deslocada para a zona de tratamento isotérmico sendo mantida nesta 

região pelo tempo programado.  

4° (vi) Finalmente, a amostra foi temperada em água à temperatura ambiente.  

 

4.4 Caracterização 

4.4.1 Preparação metalográfica 

 

As amostras foram prepradas seguindo as etapas usuais de metalografia empregando 

lixas de diferentes granas e polidas manualmente com pastas de diamante de 3e 1m. Entre 

cada uma das etapas de lixamento e polimento, as amostras foram limpas em banho de 

ultrassom. 
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Para a avaliação microestrutural, as amostras foram atacadas por ataque eletrolítico. 

Neste sentido, diferentes soluções, voltagens e tempos foram investigados para estabelecer 

uma estratégia com o objetivo de revelar as diferentes estruturas da liga. O equipamento 

modelo ELECTRO
® 

da marca BUEHLER
®
 foi utilizado para a realização dos ataques 

eletrolíticos. 

4.4.2 Microscopia óptica  

 

As análises por microscopia óptica foram conduzidas empregando um microscópio da 

marca Leica® modelo Ortholux® com câmera de captura de imagem. As micrografias 

capturadas foram analisadas pelo software ImageJ® [56]. O ImageJ® tem amplos recursos e 

permite o processamento digital de imagens, que é imprescindível para análise deste tipo de 

liga onde a microestrutura é de difícil resolução. 

4.4.3 Difração de raios X e refinamento de Rietveld 

 

Para todas as amostras, a difração de raios-X foi realizada com tempo de varredura de 

15 minutos na faixa de 10° a 80°. Ensaios de difração complementares para o refinamento de 

Rietveld foram conduzidos em amostras específicas, empregando tempo de 16 horas de 

varredura, na faixa de 10° a 80° com passos de 0,08° (2). 

 Para ambos ensaios, o equipamento empregado foi um difratômetro Rigaku® modelo 

D/MAX-ULTIMA® automático com goniômetro , radiação CuK, intensidade de 

corrente de 30 mA e tensão de 40 kV.  

Para todos os difratogramas, o software CMPR foi utilizado para as análises das fases 

presentes, o CMPR é um programa multipropósito que no contexto deste trabalho foi 

empregado para (i) suavizar e normalizar os difratogramas, (ii) simular as estruturas do urânio 

a partir de dados da literatura, (iii) indexar as estruturas e (iv) avaliar diferentes grupos 

espaciais.  

As análises de refinamento de Rietveld foram conduzidas empregando-se o software 

de distribuição livre GSAS (General Structure Analysis System) com interface gráfica 

EXPGUI [57]. Uma ampla investigação dos diversos modelos matemáticos foi conduzida no 

sentido de estabelecer um procedimento padrão para conduzir o refinamento nos 

difratogramas obtidos.  
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4.4.4 Microdureza estática e dinâmica  

 

O estudo da microdureza estática foi realizado utilizando um microdurômetro 

computadorizado da marca Future-Tech®, modelo FM-ARS 9000®.  Foram realizados 

quinze ensaios randomicamente em cada amostra. O mesmo número de ensaios foi realizado 

para a avaliação da microdureza dinâmica que empregou um ultra-microdurômetro da marca 

Shimadzu® modelo DHU-W211®. 

O ensaio de indentação dinâmica registra as variações da profundidade de penetração 

(h) do indentador em função da carga aplicada (P) descrevendo um ciclo de carregamento e 

descarregamento permitindo a obtenção de propriedades mecânicas dos materiais como 

dureza, módulo de elasticidade e limite de escoamento.  Para ambos os tipos de microdureza, 

o indentador empregado foi do tipo piramidal, denominado Vickers. 

 

4.4.5 MEV/EDS 

 

A microscopia eletrônica de varredura foi empregada com objetivo de ampliar a 

investigação acerca das microestruturas formadas em diferentes condições de tratamento 

térmico. O equipamento empregado foi um microscópio eletrônico de varredura da marca 

JEOL® modelo JSM 5310® pertencente ao Centro de Desenvolvimento da Tecnologia 

Nuclear (CDTN/CNEN).  

 

4.4.6 Calorimetria exploratória diferencial 

 

Estudos complementares da transformação de fase nas ligas U-2,5-Zr-7,5Nb e U-3Zr-

9Nb foram conduzidos por meio da técnica de calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

usando um equipamento TGA/DSC/DTA da marca Netzsch Geratebau GMBH® modelo STA 

449 F3 Jupiter® situado no Laboratório de Materiais e Combustível Nuclear do Centro de 

Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN/CNEN).  
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5 Resultados e Discussões 

5.1 Inspeção visual das amostras após os tratamentos térmico, 

termomecânico e de homogeneização.  

 

A metodologia descrita no item 4.2 (página 44) empregada para a fabricação das ligas 

foi estabelecida por meio de uma ampla revisão bibliográfica que, juntamente com testes 

preliminares, permitiu a obteção de amostras das ligas U-2,5Zr-7,5Nb e U-3Zr-9Nb isentas de 

defeitos macroestruturais. A Figura 5.1 mostra as amostras lixadas após as etapas: 4.2.1 

mistura e fusão (página 45); 4.2.2 tratamentos térmico e termomecânico (página. 45); 4.2.3 

corte (página 47). Conforme pode ser observado, as amostras estão isentas de defeitos 

macroestruturais como poros e trincas que são comumentemente observadas neste tipo de 

material.  

A Figura 5.2 mostra o aspecto visual das amostras após a realização da etapa descrita 

na página 47 (item 4.2.4) que trata do tratamento térmico de homogeneização a 1000°C sob 

vácuo de              por 17,5 horas seguido de têmpera em água a partir da temperatura 

de 800°C. Mesmo após a têmpera em água a partir de 800°C, as amostras (espessura  

      ) não apresentaram empenamento. Neste sentido, a metodologia desenvolvida 

alcançou resultados satisfatórios para produção das ligas U-2,5Zr-7,5Nb e U-3Zr-9Nb para os 

objetivos em questão. 

 

 

Figura 5.1 – Amostras das ligas U-2,5Zr-7,5Nb e U-3Zr-9Nb após os tratamentos térmico e termomecânico 
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Figura 5.2 –Amostras das ligas U-2,5Zr-7,5Nb e U-3Zr-9Nb após o tratamento térmico de homogeneização 

 

5.2 Projeto e construção do equipamento para tratamento térmico  

 

Este capítulo discute o conhecimento adquirido durante a montagem do equipamento 

empregado para o tratamento térmico das ligas. O objetivo é apresentar as dificuldades 

encontradas, as soluções propostas para contornar os diferentes tipos de problemas e os 

resultados alcançados. Por questões didáticas dividimos esta discusão em três partes. A 

primeira parte aborda a construção física da montagem com apresentação e detalhamento da 

configuração final do equipamento. A segunda parte apresenta o software desenvolvido para o 

monitoramente e controle dos ensaios. A terceira e última parte explora os resultados finais 

alcançados.   

 

5.2.1 Parte física do equipamento 

 

A Figura 5.3(a) exibe uma foto da configuração final do equipamento empregado 

neste trabalho. Conforme pode ser observado, o equipamento consiste de três zonas; (i) alta 
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temperatura, (ii) tratamento isotérmico e (iii) resfriamento, representada pelos retângulos 

pontilhados. As diferentes zonas são interligadas por um tubo de aço inox e isoladas 

termicamente por um sistema de refrigeração a água. 

Descrevendo os componentes, da esquerda para a direita, podem ser observados: 

bomba de vácuo difusora, manômetro, válvulas de saída de gás, serpentina de resfriamento e 

zona de alta temperatura (em detalhe na Figura 5.3(b)); serpentina de resfriamento central 

(que isola termicamente a zona de alta temperatura da zona de tratamento isotérmico); zona 

de tratamento isotérmico; serpentina de resfriamento, zona de resfriamento rápido que 

compreende o bico de injeção e a garrafa de resfriamento (ambos indicados pelas setas 

amarelas na Figura 5.3c); válvulas de entrada de gás e um sistema que permite a 

movimentação da sonda cuja função é deslocar a amostra entre as diferentes zonas (seta azul 

na Figura 5.3(c)).  

O deslocamento da sonda é automatizado e emprega um mecanismo de trilho 

mecânico (Figura 5.3d) que permite uma rápida e precisa movimentação do cadinho. Ainda na 

extremidade da direita está presente um recipiente para têmpera em água/óleo/nitrogênio. 

Os principais equipamentos desta montagem possuem o sistema de eletrônica de 

potência estabilizado de modo que qualquer variação ou mesmo a ausência no fornecimento 

de energia não interfere no experimento. Nestas circunstâncias, um gerador elétrico entra em 

operação e assegura a integridade do ensaio. 

 Nesta discussão, especial atenção é direcionada à zona de resfriamento que 

corresponde ao sistema responsável por realizar o resfriamento a partir da região de alta 

temperatura para a região de tratamento isotérmico desejado. Para realização da queda de 

temperatura de 800°C até a temperatura de tratamento isotérmico, duas opções de gases foram 

investigadas neste trabalho: (i) hélio (He) e (ii) argônio (Ar), ambos com pureza analítica 5.0 

(99,999%).  

Tanto o hélio quanto o argônio apresentam vantagens e desvantagens quando 

utilizados para resfriamento. O He possui alta condutividade térmica 

(                   ) [58] quando comparado ao Ar (                       ) 

[59], mas sua densidade é extremamente baixa (              ⁄  a         e pressão de 

           ) [58], o que reduz significativamente a carga térmica do gás. O argônio, embora 

possua baixa condutividade térmica, sua densidade é elevada (              ⁄ a         e 

pressão de            ) [59] o que aumenta a carga térmica do gás. Neste sentido, uma 

opção comumentemente empregada na área tecnológica é trabalhar com a mistura       



57 

 

combinando assim, a alta densidade do argônio com a elevada condutividade térmica do hélio 

a fim de maximizar o coeficiente de transferência de calor.  

De acordo com Minfa [60], a mistura de 80%He–20%Ar conduz a uma melhor taxa de 

resfriamento e aumenta em 10% a capacidade de resfriamento quando comparada com a 

utilização de hélio puro. Além da mistura de gases, Minfa [60] mostrou que é extremamente 

importante trabalhar a elevadas pressões (cerca          ) uma vez que a densidade do gás 

é diretamente proporcional à pressão e o coeficiente de transferência de calor aumenta com o 

aumento da pressão. 

 

 

Figura 5.3 – Foto da montagem exibindo (a) visão geral, (b) conexões extremidade esquerda, (c) conexões 

extremidade direita e (d) trilho de movimentação da sonda 
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É de conhecimento da área tecnológica que a mistura de gases requer MFCs
6
 para o 

controle de fluxo e o emprego de elevadas pressões requer tubulações e flanges específicos. 

Tanto o emprego de MFCs quanto a utilização de tubulações específicas oneram os custos da 

montagem, razão pela qual optamos por investigar outras opções de resfriamento a gás. 

Uma opção considerada, sugerida por técnicos da Air Products®, foi a injeção direta 

de nitrogênio líquido dentro do tubo conduzindo a um rápido resfriamento da amostra. 

Embora seja uma possibilidade para o resfriamento rápido, foi observado, analisando as 

propriedades termodinâmicas do nitrogênio líquido [61], que a injeção direta de nitrogênio 

líquido resulta em uma série de complicadores tecnológicos cujos principais, para os 

interesses deste trabalho, são: (i) durante a transição do estado líquido para o estado gasoso, o 

nitrogênio experimenta uma violenta expansão (  litro de    líquido a       e       

equivale a     litros de     gasoso a     e      ) que conduz novamente ao problema de 

conexões específicas para suportar alta pressão; (ii) a injeção de nitrogênio líquido é de difícil 

controle e requer válvulas específicas; (iii) alta possibilidade de ocorrência de severa 

distorção dimensional da amostra (empenamento) uma vez que é difícil assegurar que o banho 

de nitrogênio seja realizado uniformemente em todo o corpo da amostra.  

Investigadas as diferentes possibilidades, optamos por utilizar o nitrogênio líquido 

para refrigerar o gás inerte e então, injetar o gás inerte sob a amostra para um rápido 

resfriamento. Desta forma, o problema de altas pressões é superado, o controle do fluxo de 

gás é realizado com facilidade e o problema da estabilidade dimensional minimizado.  

Para esta estratégia de resfriamento, apenas o gás hélio pode ser empregado uma vez 

que o gás argônio, que possui pontos de ebulição (-185,87°C a 68,9 kPa) e fusão (-189,35°C a 

68,9 kPa) se liquefaz e solidifica na temperatura do nitrogênio líquido (       ). Outra 

vantagem do emprego do gás hélio diz respeito à redução do gradiente de temperatura na 

direção axial do tubo melhorando o controle de temperatura durante a transição entre as 

diferentes zonas.  

 

                                                 

6
 MFC: sigla em inglês para Mass Flow Controller, dispositivo usado para medir e controlar o fluxo de fluidos e 

gases. O MFC é projetado e calibrado para controlar um tipo específico de fluído ou gás a uma faixa particular 

de taxa de fluxo.  
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5.2.2 Software para monitoramento e controle 

 

O software de monitoramento e controle do equipamento foi desenvolvido no 

ambiente LabVIEW®
7
 versão 2009 empregando o drive USB9001

8
 para interface software-

hardware. Parte do código desenvolvido neste trabalho, típico da programação orientada a 

objeto do LabVIEW®, pode ser observado na Figura 5.4.  

 

 

Figura 5.4 – Parte do código de monitoramento e controle desenvolvido na linguagem gráfica LabVIEW® 

 

A Figura 5.5 exibe a interface gráfica do software cujas principais funções são o 

monitoramento da temperatura e o controle de movimentação do trilho. Na função 

monitoramento, a temperatura da amostra é monitorada ao longo de todo o período do ensaio 

(Figura 5.5a). O histórico da temperatura é apresentado na tela tanto de forma cumulativa com 

o tempo (Figura 5.5b) quanto referente ao último minuto de ensaio (Figura 5.5c) permitindo 

                                                 

7
 LabVIEW® é um linguagem de programação gráfica e orientada a objeto da National Instruments® destinada 

ao desenvolvimento de aplicações de teste, medição e controle.  

8
 Hardware de interface desenvolvido pela National Instruments® cuja função no presente trabalho é realizar a 

aquisição do sinal analógico dos termopares e converter para sinal digital reconhecido pelo software 

desenvolvido em LabVIEW. 
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acompanhar o processo de resfriamento e detectar eventuais flutuações durante o patamar. Os 

dados de temperatura são exportados diretamente para o software OriginPro® 8.0 para análise 

gráfica.  

Além do monitoramento da temperatura da amostra, o sistema também registra a 

temperatura da serpentina (Figura 5.5(d)) que realiza a separação entre a zona de alta 

temperatura e a zona de tratamento isotérmico, conforme descrito anteriormente. Os dados de 

ambas as temperaturas (amostra e serpentina) são continuamente comparados a uma 

programação prévia (Figura 5.5(e)) que admite um intervalo de temperatura definido pelo 

usuário (3°C). Caso a temperatura (amostra ou serpentina) exceda os limites superior ou 

inferior do intervalo programado, o sistema envia uma mensagem SMS
9
 para um número de 

telefone cadastrado no sistema (Figura 5.5(f)). O envio da mensagem é realizado por meio de 

um modem com tecnologia 3G
10

 que opera empregando um cartão pré-pago de telefonia 

móvel.  

A função controle é responsável por controlar o deslocamento e posicionamento do 

trilho por meio do acionamento do botão correspondente à respectiva zona de interesse 

conforme pode ser observado na Figura 5.5(g). É importante mencionar que o controle da 

temperatura não é tratado pelo software, mas conduzido pelos respectivos controladores 

proporcional-integral-derivado (controladores PID) de cada forno.  

 

                                                 

9
 SMS (Short Message Service), sigla em inglês para mensagem curta de texto, tecnologia para 

envio/recebimento de mensagem de texto de até 160 caracteres. 

10
 sigla empregada para designar a terceira geração de tecnologia móvel que emprega um conjunto de padrões 

IMT-2000 estabelecido pela União Internacional de Telecomunicações (UIT) 
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Figura 5.5 – Tela do software mostrando a (a) temperatura da amostra, (b)  medida de temperatura cumulativa, 

(c) medida de temperatura no último minuto, (d) monitoramento da temperatura da serpentina, (e) programação 

prévia do ensaio, (f) telefone cadastro para envio de SMS e (g) controle do trilho 

 

A Figura 5.6 mostra um típico ciclo térmico resultante da montagem desenvolvida 

neste trabalho. O ciclo térmico exibido na Figura 5.6 é relativo ao ensaio da isoterma de 

350°C e corresponde à condição experimental mais desafiadora desde trabalho devido à 

elevada taxa de resfriamento. 

Conforme pode ser observado, o ciclo térmico pode ser dividido em duas regiões: a 

primeira região, comum para todos os tratamentos isotérmicos, comtempla uma rampa inicial 

(          ) seguida do patamar de       com tempo mínimo de      . A taxa de 

aquecimento é controlada por meio da velocidade do trilho ao posicionar a amostra na região 

de alta temperatura.  

A segunda região corresponde ao resfriamento de 800°C para a região isotérmica de 

interesse de acordo com o planejamento exibido no capítulo materiais e metodologia (Figura 

4.4). A Figura 5.6 exibe a rampa de resfriamento para a isoterma de 350°C. De acordo com a 

literatura, para 350°C a transformação de fase ocorre para tempos da ordem de minutos; neste 

sentido, é necessária a redução da temperatura em tempos de até 60 segundos conforme pode 

ser observado no gráfico no centro da Figura 5.6 que amplia a 2° região do gráfico principal. 

Embora o sistema tenha a capacidade de conduzir o resfriamento em apenas 10 segundos, o 
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tempo de cerca de 60 segundos foi empregado para evitar problemas de empenamento da 

amostra. Para algumas isotermas, durante o resfriamento, ocorreu o fenômeno de undershoot 

e overshoot
11

. Este fenômeno, contudo, não comprometeu o experimento uma vez que a 

amplitude tanto do undershoot quanto do overshoot não excedeu 3°C com tempo inferior a 

dezenas de segundos.  

 

Figura 5.6 - Ciclo térmico típico obtido para o tratamento isotérmico 

 

5.3 Análise por difração de raios X e refinamento de Rietveld  

 

O objetivo neste capítulo é mostrar as complexidades e indicar possíveis caminhos 

para o estudo de difração de raios X e aplicação do método de Rietveld para as ligas de 

                                                 

11
 Quando a temperatura excede para menos (undershoot) ou para mais (overshoot) o valor da temperatura alvo 

nos primeiros segundos da isoterma.  
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composições empregadas neste trabalho. Dificuldades de indexação e determinação do 

parâmetro de rede devido ao alargamento excessivo dos picos são corriqueiramente relatados 

na literatura para ligas a base de urânio. Por conseguinte, estudos de refinamento estrutural 

aplicando o método de Rietveld em ligas de urânio tornam-se complexos com divergência 

constante dos cálculos.   

 

5.3.1 Alargamento excessivo dos picos de difração e influência da 

preparação superficial 

 

O alargamento total do pico de difração de raios X é o resultado da soma de diferentes 

fatores que são normalmente divididos em dois grupos. O primeiro grupo corresponde a 

fatores instrumentais (oriundo do equipamento de raios X) e da própria natureza da amostra 

(densidade, rugosidade superficial entre outros) [62]. O segundo grupo esta relacionado a 

fatores cristalográficos do material, principalmente a pequeno domínio coerente (small 

coherent domain size) e microdeformações (microstrain) da rede [63].  

Desde que o alargamento total do pico é a convolução do alargamento proveniente das 

diferentes fontes, para conduzir um estudo quantitativo detalhado é necessário, portanto, 

separar as diferentes contribuições. Um amplo estudo sobre esse assunto foi conduzido por 

Kimmel [64] para diferentes ligas a base de urânio onde foi reportado, por exemplo, a 

influência da preparação metalográfica e da deformação a frio. O trabalho de Kimmel [64], 

contudo, não contempla ligas ternárias ou binárias correspondentes à combinação dos 

elementos urânio, zircônio e nióbio.  

Para os objetivos deste trabalho conduzimos uma avaliação qualitativa para as ligas de 

U-Zr-Nb semelhante à realizada por Dabush [65] com o objetivo de investigar eventuais 

efeitos decorrentes das etapas de preparação superficial da amostra no padrão de difração. 

Dabush [65] observou um severo alargamento dos picos decorrente da deformação a frio 

causada pelo polimento mecânico para as ligas de U-Mo. Neste sentido, o autor demonstrou 

que o polimento eletrolítico permitiu alcançar melhoras consideráveis na definição padrão.  

Nos espectros obtidos, conduzindo medidas de largura a meia altura (FWHM) em 

função do ângulo (2) de difração não foi observado nenhum efeito acentuado relativo à 

preparação metalográfica tanto para a liga de composição U-2,5Zr-7,5Nb quanto para a liga 
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de composição U-3Zr-9Nb. O polimento eletrolítico não adicionou melhora considerável na 

definição dos padrões de difração das ligas U-2,5Zr-7,5Nb e U-3Zr-9Nb.  

Em termos do efeito da preparação metalográfica no padrão de difração de raios X, o 

único impedimento observado foi o emprego do embutimento a quente da amostra. Conforme 

pode ser observado pela Figura 5.7a, o ciclo térmico da embutidora alcança temperatura 

máxima de 190°C e permanece acima de 100°C por 20 minutos. Estas condições de tempo e 

temperatura são suficientes para promover alterações estruturais da liga U-2,5Zr-7,5Nb 

(Figura 5.7b). Semelhante comportamento também foi observado para a liga U-3Zr-9Nb. 

Neste sentido, o embutimento a quente não pode ser empregado para a preparação superficial 

desta classe de ligas.  

 

 
 

 

Figura 5.7 - Influência do (a) ciclo térmico da embutidora na (b) estrutura de fases da liga U-2,5Zr-7,5Nb 

temperada em água  

 

5.3.2 Estratégia para o refinamento de Rietveld 

 

Para as ligas de urânio de um modo geral, são restritos os casos de emprego do método 

de Rietveld [50]. Volz [66] explorou algumas dificuldades oriundas do refinamento para a 

liga U-Nb, contudo, nenhum detalhamento sobre o tipo de modelo e estratégia utilizada foi 

mencionada pelo autor. Além disso, nenhum gráfico de refinamento para ilustrar suas 

observações e discussões foi apresentado. A experiência em refinamento adquirida ao longo 

deste trabalho corrobora as observações realizadas por Tobby [67] onde a análise gráfica entre 

os padrões calculado e observado é o melhor caminho para determinar a qualidade do 

Refinamento de Rietveld.  
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Um programa característico de refinamento de Rietveld reúne diferentes grupos de 

modelo matemático para cada parâmetro a ser refinado. Neste sentido, os modelos 

empregados e a sua ordem de aplicação devem ser amplamente analisados com o objetivo de 

estabelecer uma estratégia padrão para o refinamento da estrutura a fim de se obter um 

acurado valor dos parâmetros de rede. 

De acordo com McCasker [68], o primeiro passo para conduzir o refinamento de 

Rietveld é obter um modelo estrutural de alta qualidade das fases a serem refinadas. Embora 

uma grande quantidade de estruturas esteja disponível nos banco de dados
12

, não há para o 

urânio e, em especial para o sistema U-Zr-Nb, a disponibilidade de estruturas obtidas 

recentemente. O único trabalho de indexação para a liga U-Zr-Nb foi conduzido por Yakel 

[44] em 1969.  

Abaixo são mostrados os principais passos e funções empregadas para o refinamento 

das diferentes fases oriundas da liga U-2,5Zr-7,5Nb e U-3Zr-9Nb. Para ilustrar a estratégia 

empregada, discutiremos o refinamento da estrutura      , resultado da decomposição 

isotérmica da fase  para a região de alta temperatura. A Figura 5.8 mostra a evolução do 

refinamento.  

 

(a) Ajuste da linha de base 

 

O primeiro passo foi conduzir o ajuste da linha base (background). Entre as diversas 

funções disponíveis, a experiência mostrou que a função polinomial Chebyshev permitiu 

obter melhores resultados. A interpolação com o polinômio de Chebyshev deve ser conduzida 

por meio de pontos definidos pelo autor mediante análise gráfica da linha de base, o GSAS 

empregando a interface gráfica EXPGUI não foi capaz de conduzir de modo satisfatório o 

ajuste da linha de base automaticamente.  Isso ocorre porque os picos de baixa intensidade, 

sobretudo para as regiões de alto ângulo, apresentam alargamento excessivo e se confundem 

com a linha de base. A importância do correto ajuste da linha de base é, portanto, para 

promover a correta separação entre a linha de base e os picos de baixa intensidade. 

 

 

                                                 

12
Para este trabalho foram empregados os bancos de dados disponíveis no portal da pesquisa http:// 

www.portaldapesquisa.com.br 



66 

 

(b) Ajuste do parâmetro de rede 

 

Na Figura 5.8a observa-se o padrão de difração experimental juntamente com o padrão 

obtido do banco de dados para as fases  e 
S. Conforme pode ser observado, há uma forte 

discrepância no que tange a posição dos picos entre o modelo estrutural e o difratograma 

observado. Essa discrepância, segundo Vandermmer [6], é esperada desde que o parâmetro de 

rede possui uma forte dependência da exata composição química da liga e da taxa de 

resfriamento.  

Iniciar o refinamento de Rietveld nestas condições resulta numa divergência imediata 

dos cálculos, mesmo empregando um número baixo de iterações (3 ou 5). Neste sentido, o 

primeiro passo no refinamento é obter uma excelente reciprocidade entre os picos observados 

e calculados. Para obter tal reciprocidade, o método de refinamento foi alterado do método de 

Rietveld para o método de Le Bail [69] e foram computados nos cálculos apenas os 

parâmetros de rede e o grupo espacial do padrão, excluindo a eventual contribuição das 

posições atômicas. O resultado da primeira aproximação empregando o método de Le Bail 

[69] pode ser observado na Figura 5.8b.  

 

(c) Ajuste do perfil 

 

Entre as diferentes funções disponíveis para o modelamento do perfil, uma extensa 

investigação mostrou que a função pseudo-Voigt modificada por Thompson-Cox-Hasting 

[70], também conhecida por pV-TCHZ alcançou os melhores resultados em detrimento das 

demais funções. Embora a função pV-TCHZ [70] seja mais interessante para o refinamento de 

estruturas complexas devido à disponibilidade de uma grande quantidade de parâmetro 

ajustáveis, essa função pode apresentar algumas complicações uma vez que seus parâmetros 

são altamente correlacionados tornando a convergência uma tarefa árdua que requer horas de 

trabalho. A Figura 5.8c mostra o resultado da aplicação da função pV-TCHZ no refinamento 

do perfil do pico juntamente com a diferença entre os padrões experimental e calculado e as 

reflexões correspondentes às fases  e 
S
.  
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(d) Ajustes específicos 

 

Os ajustes específicos constituem os grupos de parâmetros para o refinamento 

característico de uma determinada estrutura. Enquadram nesta categoria parâmetros como o 

ajuste da orientação preferencial e o alargamento anisotrópico. Em relação à fase 

ortorrômbica , observou-se que o ajuste da orientação preferencial contribuiu para melhorar 

a correção da intensidade dos picos relativos à fase ortorrômbica , principalmente para os 

picos de baixo ângulo. Neste contexto, o modelo de harmônico esférico [71] mostrou 

melhores resultados que o modelo de Mach Dollase [72]. Para a fase monoclínica ’’, os 

parâmetros de Stephens [73] tiveram um papel importante no modelamento do alargamento 

anisotrópico para os picos de baixa intensidade.  
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Figura 5.8 – Refinamento de Rietveld na liga U-2,5Zr-7,5Nb: (a) forte discrepância do parâmetro de rede entre o 

modelo estrutural e o padrão experimental, (b) aproximação do parâmetro de rede entre o modelo estrutural e o 

padrão experimental empregando o método de Le Bail, (c) ajuste do perfil por meio da função pseudo-Voigt 

modificada por Thompson-Cox-Hasting 
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5.4 Estrutura na liga U-2,5Zr-7,5Nb e U-3Zr-9Nb 

 

Nos itens anteriores discutimos os resultados alcançados por meio da metodologia 

proposta para a fabricação das ligas, o aparato instrumental para a realização dos ensaios 

isotérmicos e as soluções propostas para os problemas envolvendo a técnicas de difração de 

raios X aplicada às ligas do sistema U-Zr-Nb englobando o refinamento de Rietveld da 

estrutura. Neste sentido, estabelecemos o arcabouço necessário para o estudo da 

transformação de fase em condições isotérmicas compreendendo a faixa de temperatura entre 

200°C e 600°C.   

Seguindo a sequência comumente empregada na literatura desde a década de 60, 

iniciamos a avaliação das transformações isotérmicas a partir das altas temperaturas em 

direção às baixas temperaturas estabelecendo, principalmente, um estudo comparativo com as 

diferentes investigações realizadas sobre o assunto nas últimas sete décadas.  

É importante ressaltar que a discussão comparativa com a literatura foi conduzida para 

a liga de composição em massa U-2,5Zr-7,5Nb que exibe uma vasta quantidade de trabalhos 

realizados, principalmente nas décadas de 60 e 70. Os resultados para a liga de composição U-

3Zr-9Nb são inéditos na literatura aberta e sua discussão é conduzida concomitantemente com 

a liga U-2,5Zr-7,5Nb.  

Devido ao elevado volume de medidas optou-se por seguir a abordagem empregada na 

literatura [45-47] e restringir a apresentação gráfica aos ensaios que são imprescindíveis para 

o desenvolvimento da discussão. Ainda seguindo a abordagem empregada na literatura, os 

resultados são apresentados em quatro partes. A primeira parte aborda uma discussão da 

estrutura oriunda da têmpera em água a partir da temperatura de 800°C. A segunda parte 

contempla a transformação isotérmica na faixa de alta temperatura (isotermas de 400°C, 

450°C, 500°C, 550°C e 600°C). A terceira parte discute a transformação isotérmica na região 

de baixa temperatura da curva TTT abrangendo as isotermas de 200°C, 250°C, 300°C, 350°C. 

A quarta e última parte analisa, comparativamente, as curvas TTT determinadas neste estudo 

para as ligas U-2,5Zr-7,5Nb e U-3Zr-9Nb.   
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5.4.1 Estrutura de têmpera das ligas U-2,5Zr-7,5Nb e U-3Zr-9Nb  

 

É bem estabelecido que a estrutura obtida a partir da têmpera da liga U-2,5Zr-7,5Nb é 

a estrutura cúbica 
S 

constituída de oito células cúbicas simples da estrutura conforme 

determinado por Yakel [74] a partir de um monocristal. A determinação das estruturas a partir 

da difração de raios X em policristais apresenta, contudo, alargamento excessivo de picos e 

frequentemente dificulta a determinação da estrutura.  

A Figura 5.9 exibe o padrão de difração para liga U-2,5Zr-7,5Nb temperada em água a 

partir de 800°C. O alargamento dos picos do difratograma da liga U-2,5Zr-7,5Nb torna-se 

evidente plotando o difratograma da liga U-3Zr-9Nb temperada conforme pode ser observado 

pela Figura 5.9. O alargamento dos picos na estrutura U-2,5Zr-7,5Nb torna a indexação um 

grande desafio desde que o padrão pode ser refinado empregando tanto a estrutura  
S
 quanto 

a estrutura 
0 

ou ambas.  

A distinção entre as fases 
S
 e 

0
 é difícil de ser realizada no difratograma devido à 

proximidade das reflexões. Os picos correspondentes à fase 
0
 são caracterizados por uma 

fenda dos picos da fase 
S 

[40]. Neste sentido, o alargamento excessivo pode corresponder 

tanto à fase 
S
 quanto a uma convolução dos picos da fase 

0
.  

O alargamento excessivo dos picos em ligas de urânio é comumente atribuído às 

microtensões características do mecanismo correspondente à transformação martensítica [75]. 

Desde que a liga U-3Zr-9Nb também sofre ação do mesmo mecanismo, a comparação entre 

os padrões das ligas U-2,5Zr-7,5Nb e U-3Zr-9Nb na Figura 5.9 demonstra a contribuição de 

outros fatores.  

 Vandermeer [6] observou, ao analisar amostras extraídas do mesmo lingote, que a 

estrutura resultante da têmpera em água produz padrões que podem ser indexados admitindo 

tanto a estrutura 
S
 quanto a estrutura 

0
. Os padrões de difração obtidos por Vandermeer [6] 

em diferentes pontos permitem distinguir entre as estruturas 
S
 e 

0
 e demonstram que a 

estrutura resultante é fortemente dependente da composição da liga. 

Embora não tenha analisado especificamente a liga de composição U-2,5Zr-7,5Nb, 

Cooper Jr. [76] mostrou que a fase retida durante a têmpera para ligas U-Zr-Nb pode resultar 

tanto na fase 
S
 quanto na fase 

0
 dependendo do balanço entre a adição dos elementos 

zircônio e nióbio. Um estudo conjunto dos trabalhos de Cooper [76] e Vandermeer [6] 

demostram que a fase retida em têmpera para liga U-2,5Zr-7,5Nb é fortemente dependente da 
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composição nominal da liga. Os mecanismos que governam a transformação e a influência da 

concentração dos elementos de liga e impurezas ainda carecem de investigação.  

Em relação à liga de composição U-3Zr-9Nb, esse comportamento não ocorre porque 

o conteúdo de elemento de liga é alto o suficiente para fixar a estrutura 
S
 imediatamente após 

a têmpera. Portanto, embora o alargamento de picos da estrutura de têmpera para a liga  

U-2,5Zr-7,5Nb seja corriqueiramente atribuído às tensões oriundas da transformação 

martensítica [75], a homogeneidade da liga e desvios relativos à composição nominal fazem 

um papel importante na formação da estrutural final de têmpera.  

Conforme o leitor pode observar na Figura 5.9, além dos picos fortes de alta 

intensidade também podem ser observado picos fracos alargados na região de baixo ângulo 

(indicados pelas setas). Esses picos alargados de baixa intensidade são comumentemente 

observados por diferentes autores, contudo, raramente são explicados na literatura. A origem 

destes picos foi bem caracterizada por Yakel [74]; segundo este autor, os átomos da face da 

célula unitária não estão exatamente no centro, mas ligeiramente deslocados na direção do 

eixo  . Essa característica incomum faz com que a estrutura seja de difícil modelamento 

empregando o método de Rietveld. 
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Figura 5.9 – Difração de raios X das ligas U-2,5Zr-7,5Nb e U-3Zr-9Nb temperadas em água  

 

As microscopias óptica e eletrônica de varredura em ambas as ligas de U-Zr-Nb 

mostram estruturas idênticas e podem ser observadas na  

Figura 5.10 para a liga U-3Zr-9Nb. De acordo com o reportado pela literatura 

[45,76,77], nenhuma evidência microestrutural de eventual diferença entre as fases 
0
 e 

S
 

pode ser observada por meio de microscopia, o que é confirmado pela estrutura mostrada pela 

micrografia da Figura 5.10. 

A Figura 5.11 mostra o resultado de vinte medidas de microdureza estática no formato 

de diagrama de caixa determinadas para as ligas U-2,5Zr-7,5Nb e U-3Zr-9Nb após a têmpera 

a partir da temperatura de 800°C. No que tange aos resultados observados para a liga de 

composição U-2,5Zr-7,5Nb, a faixa de valores compreendida pelo diagrama de caixa está de 

acordo com as faixas observadas na literatura [4,45]. O aumento do conteúdo de elementos de 

liga, conforme pode ser observado, contribui para aumentar a microdureza da estrutura   . 

Além disso, nota-se, uma maior dispersão dos dados associados à liga U-3Zr-9Nb que pode 

ser atribuído a uma maior dificuldade de homogeneização dos constituintes.    
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As curvas presentes no gráfico da Figura 5.12 mostram o resultado de quinze medidas 

de microdureza dinâmica tomadas aleatoriamente na liga U-3Zr-9Nb temperada em água a 

partir de 800°C. A dispersão observada entre as curvas de microdureza dinâmica conduzidas 

em uma mesma estrutura, conforme pode ser observado pela Figura 5.12, pode ser atribuída à 

heterogeneidade estrutural conforme demostrou Oliver [78].  

A curva em vermelho é típica das quinze medidas de microdureza e ilustra o 

procedimento para extração das grandezas discutidas tais como: a deformação total (  ) que 

compreende a soma da deformação plástica (    e elástica (  ); profundidade de contato (  ); 

microdureza Vickers (  ) por meio das medidas das arestas.   

A Figura 5.13 mostra, comparativamente, uma curva típica de microdureza dinâmica 

para as ligas U-2,5Zr-7,5Nb e U-3Zr-9Nb. Os valores médios de cada parâmetro extraído das 

quinze medidas de cada liga são apresentados na tabela juntamente com o gráfico inserido na 

Figura 5.13.  

Conforme pode ser observado, tanto pela tabela inserida ao gráfico quanto pela curva, 

a deformação total observada na liga U-2,5Zr-7,5Nb foi superior à da liga U-3Zr-9Nb. A 

grandeza responsável por esta diferença foi a deformação elástica, os demais parâmetros 

apresentaram valores similares. O valor médio da microdureza Vickers determinado para a 

liga U-3Zr-9Nb foi superior ao apresentado pela liga U-2,5Zr-7,5Nb cujo valor médio de 

microdureza está de acordo com a literatura [45]. Portanto, a adição de elemento de liga 

modifica, principalmente, a deformação elástica e aumenta a microdureza Vickers da estrutura 


S
 resultante da têmpera.  

 

(a) U-3Zr-9Nb 500X (b) U-3Zr-9Nb 1000X 

  
 

Figura 5.10 – Micrografia (a) óptica e (b) eletrônica de varredura da fase 
S
 da liga U-3Zr-9Nb temperada em 

água 
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Figura 5.11 – Microdureza estática das ligas U-2,5Zr-7,5Nb e U-3Zr-9Nb temperadas em água a partir de 800°C 

 

 

 

Figura 5.12 – Curva típica e parâmetros extraídos da curva de microdureza dinâmica  para a liga  U-3Zr-9Nb 

temperadas em água a partir de 800°C 
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Figura 5.13 – Microdureza dinâmica das ligas U-2,5Zr-7,5Nb e U-3Zr-9Nb temperadas em água a partir de 

800°C 

 

Ensaios por calorimetria exploratória diferencial (DSC) foram conduzidos em 

atmosfera de nitrogênio na faixa de temperatura de 25°C a 850°C e mostraram um elevado 

ganho de massa das amostras durante a execução dos ensaios. Verificou-se, que o sistema de 

purga do equipamento não foi suficiente para promover uma adequada limpeza da atmosfera 

ambiente. Para solucionar o problema foi desenvolvido um sistema externo ao equipamento 

para auxiliar o processo de purga.  

Desta forma, o ganho de massa nas amostras durante os ensaios de DSC foi inferior a 

1%. A Figura 5.14a mostra uma análise DSC durante o aquecimento (de 25°C a 850°C) e 

resfriamento da liga U-2,5Zr-7,5Nb (850°C a 25°C).O aquecimento foi conduzido com a fase 

   a partir da temperatura de 25°C até 850°C com taxa de 4°C/min.  

Para facilitar a interpretação da Figura 5.14, as rampas de aquecimento e resfriamento 

do ensaio de DSC são exibidas juntamente com o diagrama TTT proposto por Dean [45] na 

Figura 5.14b. A escolha do diagrama de Dean [45] foi arbitrária. Desde que as transformações 

ocorrentes, especialmente, no campo inferior do diagrama TTT (temperaturas inferiores a 

400°C) não estão completamente definidas, quaisquer dos diagramas da Figura 3.9 (página 
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23) são igualmente aplicáveis. A curva de DSC para o aquecimento mostra, dentro dos 

parâmetros empregados no ensaio, dois picos exotérmicos com início de transformação em, 

respectivamente,        e       .  

Desde que o mecanismo de transformação presente nestes joelhos ainda não é 

conhecido, não é possível estabelecer uma relação direta entre a energia liberada nestas 

transformações e o tipo de transformação presente.  

Ainda, durante o aquecimento, à       , observa-se o início de um pico 

endotérmico que pode ser associado à transformação de fase para a estrutura estável em altas 

temperaturas (fase cúbica  conforme estabelece os diagramas ternários determinados por 

Dwight [33] (página 17).  

A partir da curva de resfriamento, é possível constatar que nenhuma decomposição foi 

observada antes de  392°C. Portanto, para a liga de composição empregada neste trabalho e 

para os parâmetros de ensaios da calorimetria exploratória diferencial adotados, não foram 

observadas transformações relativas à região de alta temperatura (> 400°C) como sugere o 

diagrama de Dean [45] Figura 5.14b. A transformação de natureza exotérmica detectada a 

 392°C realça, contudo, o limite observado por Dean a     °C. Esse limite retratado por 

meio de uma linha reta pelo autor é responsável por delimitar as duas regiões da curva TTT 

onde se observam dois mecanismos completamente distintos de transformação de fase. 

Similar região deste limite também é corroborado pelos resultados obtidos por Vandermeer 

[6] e Karnowsky [47]  
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(a) 

 
(b) 

 

Figura 5.14 – (a) calorimetria exploratória diferencial para a liga U-2,5Zr-7,5Nb a partir da fase 
S
 e (b) curva na 

etapa de aquecimento sobreposta ao diagrama TTT 
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5.4.2 Transformação na região de alta temperatura (400°C≤T≤600°C)  

 

O presente item compreende a discussão para as transformações de fase isotérmicas 

das ligas U-2,5Zr-7,5Nb e U-3Zr-9Nb para a região de alta temperatura, entre 400°C e 600°C. 

Uma discussão comparativa dos resultados da literatura foi conduzida em detalhes no item 2.3 

da revisão bibliográfica.  

Os diferentes trabalhos da literatura mostram que a região entre 400°C e 600°C é 

caracterizada, essencialmente, por uma decomposição celular descontínua do tipo 1 [15] onde 

a fase  supersaturada se decompõe em uma estrutura  empobrecida em elemento de liga e 

em uma segunda estrutura, na qual há divergência entre os diferentes autores [6,45-47].  

Dean [45], Karnowsky [47] e, recentemente Lopes et al [75] atribuem uma única 

decomposição do tipo     para toda a extensão da faixa de alta temperatura. Giraud-Heraud 

[46] e Vandermeer [6], por outro lado, atribuem dois comportamentos distintos para a faixa 

compreendida entre 600°C e 400°C. Entre 600°C e 500°C os autores atribuem à 

decomposição semelhante à observada pelos autores anteriores, isto é, uma decomposição do 

tipo     Para as isotermas compreendidas entre 500°C e 400°C, os autores atribuem uma 

decomposição do tipo      estabelecendo uma diferença entre a fase   ao longo do campo 

de fase compreendido entre 400°C e 600°C.  

Um terceiro comportamento foi sugerido por Williams em 1979 [79]. Por meio de um 

trabalho teórico, Williams [79] calculou o gap de miscibilidade do sistema ternário U-Zr-Nb e 

atribui dois mecanismos de decomposição para a faixa compreendendo as isotermas entre 

400°C e 600°C. De acordo com o autor, a parte superior da curva é caracterizada pela 

transformação da fase supersaturada  em outras duas fases , sendo uma empobrecida de 

urânio e outra rica em urânio que sofre transformação para a fase  durante a têmpera. Para a 

porção inferior da região de alta temperatura, o autor está de acordo com Dean [45] e 

Karnowsky [47] e atribui uma transformação do tipo + 

No que tange aos trabalhos experimentais, a divergência entre os autores para a 

transformação de fase em alta temperatura é justificada, principalmente, pela interpretação 

dos resultados observados por meio das diferentes técnicas de análises empregadas, tais como: 

difração de raios X, microscopias óptica e eletrônica e microdureza.  

Na difração de raios X, a decomposição de fase observada para a faixa entre 400°C e 

600°C apresenta, essencialmente, o mesmo padrão de difração de raios X, exceto por um 



79 

 

pequeno deslocamento na posição dos picos da região de alto ângulo para a fase ortorrômbica 

Esse deslocamento é atribuído a uma ligeira contração do parâmetro de rede   da estrutura 

ortorrômbica . Devido a este comportamento, a estrutura foi denominada por Lehman [40] 

como fase ’.  

Para as microscopias óptica e eletrônica de varredura observa-se que, com o 

decréscimo da temperatura, as lamelas observadas claramente para temperaturas acima de 

500°C tornam-se extremamente finas conduzindo a estruturas difíceis de revelar e de se 

analisar para temperaturas abaixo de 500°C, conforme reportado por Dean [45] e Karnowsky 

[47].  

A Figura 5.15 mostra os difratogramas obtidos à temperatura ambiente em diferentes 

tempos ao longo da isoterma de 600°C (Figura 5.15b). A estrutura cúbica supersaturada  

analisada no capítulo anterior (Figura 5.15a) se decompõe nas estruturas     (Figura 5.15c). 

Conforme pode ser observado por meio da intensidade dos picos de ambas as ligas na Figura 

5.15c, a liga de composição U-2,5Zr-7,5Nb encontra-se em estado avançado de transformação 

quando comparada à liga de composição U-3Zr-9Nb devido ao seu menor teor de elemento de 

liga. A Figura 5.16 exibe os difratogramas com a indexação de picos para a isoterma de 

550°C que mostra exatamente a mesma decomposição observada para 600°C.  

A decomposição de fases observada nas isotermas de 600°C e 550°C é característica 

da faixa de temperatura compreendida entre 600°C e 400°C e está de acordo com os 

resultados da literatura. Além disso, é consenso entre os diferentes autores que este tipo de 

transformação é comum na região compreendida entre 600°C e 400°C exceto pela presença 

de um pequeno desvio no parâmetro   da estrutura ortorrômbica   detectada por alguns 

autores [45-47]. 

Com o objetivo de analisar esta diferença observada na literatura no que tange aos 

parâmetros de rede   e, para expandir a discussão acerca da eventual diferença entre as 

estruturas das ligas U-2,5Zr-7,5Nb e U-3Zr-9Nb, foram determinados, por meio do 

refinamento de Rietveld, os parâmetros de rede da estrutura  e  para as isotermas de 450°C, 

500°C, 550°C e 600°C. A Figura 5.17 mostra uma compilação dos parâmetros de rede das 

estruturas para as isotermas citadas. Para orientar a discussão, estão apresentados também, os 

parâmetros de rede determinados por Yakel [74] para a liga U-2,5Zr-7,5Nb e os parâmetros 

de rede observados por Karnowsky [47]. É importante observar no gráfico da Figura 5.17 que 
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os parâmetros de rede determinados por Yakel [74] e Karnowsky [47] são apenas para 

orientação e não correspondem à isoterma presente no eixo da abscissa.  

A partir da Figura 5.17 é possível realizar as seguintes considerações: os valores de 

parâmetros de rede determinados neste trabalho apresentam excelente concordância com os 

determinados por Yakel [74] e Karnowsky [47]; a adição dos elementos de liga zircônio e 

nióbio não alteram significativamente os parâmetros de rede dos eixos   e   e tendem a 

contrair o parâmetro de rede   da fase ortorrômbica  o aumento na concentração de 

elemento de liga resulta no aumento do parâmetro de rede       da fase cúbica 
S
 

corroborando as observações de Cooper Jr. [76]; o parâmetro de rede   da fase ortorrômbica 

sofre ligeira contração para as isotermas de 450°C e 500°C em relação às isotermas de 550°C 

e 600°C. A contração do parâmetro de rede   é, contudo extremamente ligeira e se manifesta 

por um pequeno deslocamento nos picos de alto ângulo no difratograma da fase   que passa 

ser denominada, de acordo com a nomenclatura proposto por Lehman [40] como fase   .   
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Figura 5.15 – Difratogramas da transformação de fase das ligas U-2,5Zr-7,5Nb e U-3Zr-9Nb para a isoterma de 

600°C  
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Figura 5.16 – Difratograma para a transformação de fase das ligas U-2,5Zr-7,5Nb e U-3Zr-9Nb para a isoterma 

de 550°C / 380 min 

.  

 

Figura 5.17 – Parâmetros de rede da fase ortorrômbica () e cúbica (
S
) das ligas U-2,5Zr-7,5Nb e U-3Zr-9Nb 

para as isotermas de 450°C, 500°C, 550°C e 600°C  
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Para ambas as ligas, as micrografias obtidas por microscopia óptica mostram que, a 

600°C, a fase  supersaturada transforma em uma estrutura lamelar que inicia sua nucleação 

no contorno de grão de  e avança para o interior do grão com o tempo de transformação até 

atingir a completa transformação. A Figura 5.18 mostra o avanço da transformação de fase 

com o tempo para a isoterma de 600°C nas ligas U-2,5Zr-7,5Nb e U-3Zr-9Nb. Conforme 

pode ser observado, a liga U-3Zr-9Nb exibe em retardo na fração transformada em 

comparação com a liga U-2,5Zr-7,5Nb devido ao maior percentual de elemento de liga. A 

estrutura lamelar em estágio avançado para ambas as ligas pode ser observada em detalhes na 

Figura 5.19, que corresponde ao tempo máximo de tratamento isotérmico a 600°C..  

Os resultados observados neste trabalho para a faixa de temperatura entre 550°C e 

600°C corroboram as observações da literatura. Similar estrutura, de característica lamelar 

para esta faixa de temperatura foi reportada pelos autores Peterson [4], Dean [45], Giraud-

Heraud [46], Karnowsky [47]. De acordo com Dean [45], a temperatura mais alta na qual a 

estrutura lamelar pode ser observada é 625°C para 120 horas. 

De fato, a região de contorno de grão constitui um sítio preferencial para a nucleação 

de uma nova fase devido à redução da energia superficial e pode ser descrita 

matematicamente pelo modelo de nucleação e crescimento conforme amplamente discutido 

por Christian [13].  

Devido ao espaçamento lamelar extremamente fino (da ordem de décimos de 

micrometros), nenhuma consideração adicional foi abordada pelos autores. Uma investigação 

das lamelas por microscopia eletrônica de varredura foi conduzida na amostra U-2,5Zr-7,5Nb 

(Figura 5.20). A análise química por microssonda (EDS) é difícil neste caso porque a ordem 

do espaçamento lamelar é menor que o diâmetro da sonda (da ordem de 1m) tornando 

inevitável o problema da sobreposição de picos no espectro. 

Neste trabalho, conduzimos diversas tentativas de investigar detalhadamente a 

composição química das lamelas, mas não obtivemos êxito devido às razões supracitadas. A 

estrutura lamelar observada para a isoterma de 600°C foi idêntica à estrutura observada para a 

isoterma de 550°C, nenhuma diferença foi constatada inclusive em relação ao espaçamento 

lamelar.  
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U-2,5Zr-7,5Nb U-3Zr-9Nb 

(a) U-2,5Zr-7,5Nb – 150 min (d) U-3Zr-9Nb – 150 min 

  

(b) U-2,5Zr-7,5Nb – 397 min (e) U-3Zr-9Nb – 397 min 

  

(c) U-2,5Zr-7,5Nb – 987 min (f) U-3Zr-9Nb – 987 min 

  

 

Figura 5.18 – Micrografias ópticas que mostram a evolução temporal na transformação de fase das ligas 

U-2,5Zr-7,5Nb e U-3Zr-9Nb para a isoterma de 600°C 
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U-2,5Zr-7,5Nb U-3Zr-9Nb 

 

(a) U-2,5Zr-7,5Nb – 1000 min 

 

100X 

 

(c) U-3Zr-9Nb– 1000 min 

 

100X 

 
 

    

(b) U-2,5Zr-7,5Nb– 1000 min 500X (d) U-3Zr-9Nb– 1000 min 500X 

  

 

Figura 5.19 – Micrografias ópticas das ligas U-2,5Zr-7,5Nb e U-3Zr-9Nb durante tratamento isotérmico em 

600°C/1000 min 
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(a) 500X (b) 1000X 

  

(c) 3000X (d) 5000X 

  

(e) 8000X (f) 10000X 

  

Figura 5.20 – Micrografias eletrônicas MEV da liga U-2,5Zr-7,5Nb para a isoterma de 600°C/1000min 
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Para as isotermas de 500°C, 450°C e 400°C, o produto de transformação de fase não 

foi resolvido de modo satisfatório pela metalografia óptica com a estratégia de ataque 

eletrolítico empregada neste estudo. A dificuldade na definição da estrutura para esta faixa de 

temperatura também foi reportada por Dean [45], Vandermeer [6], Karnowsky [47] e Giraud-

Heraud [46]. A interpretação microestrutural para esta faixa de temperatura é especulativa e 

sugere, de acordo com a teoria de transformação de fase [13], que o produto de transformação 

é formado por uma estrutura composta de discos de fase  supersaturada alinhadas em bandas 

com uma orientação cristalográfica definida com a fase matriz.  

Com o objetivo de ampliar a investigação, a média de vinte medidas de microdureza 

estática tomadas aleatoriamente nas amostras das ligas U-2,5Zr-7,5Nb e U-3Zr-9Nb, tratadas 

isotermicamente a 600°C, são comparadas aos resultados da literatura determinados por Dean 

[45] e Peterson [4] (Figura 5.21). Conforme pode ser observado, os dados obtidos neste 

estudo apresentam excelente acordo com os dados da literatura, sobretudo no comportamento 

da transição de fase determinado por Dean [45]. Para liga U-3Zr-9Nb observa-se o mesmo 

comportamento detectado para a liga U-2,5Zr-7,5Nb, com média de valores de microdureza 

superior em função do aumento do conteúdo de elemento de liga.  

A Figura 5.22 mostra os resultados das medidas de microdureza dinâmica relacionadas 

ao produto de transformação + que compõe a estrutura lamelar para as ligas U-2,5Zr-7,5Nb 

e U-3Zr-9Nb tratadas isotermicamente a 550°C por 45 minutos. As curvas exibidas no gráfico 

da Figura 5.22 para a estutura lamelar (+representam um comportamento típico da região 

de transformação em altas temperaturas. Conforme pode ser observado comparativamente 

com as curvas de microdureza dinâmicamica da fase 
S (curvas pontilhadas), a diferença na 

componente elástica entre as ligas U-2,5Zr-7,5Nb e U-3Zr-9Nb para a fase lamelar é reduzida 

fortemente quando comparado à fase 
S
. Portanto, embora o aumento no teor de elemento de 

liga influencie fortemente a componente elástica da deformação na fase 
S
, essa influência não 

é pronunciada na estrutura lamelar + 
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Figura 5.21 – Microdureza Vickers das ligas U-2,5Zr-7,5Nb e U-3Zr-9Nb para as isotermas de 600°C 

 

 

Figura 5.22 – Microdureza dinâmica para as ligas U-2,5Zr-7,5Nb e U-3Zr-9Nb tratadas isotermicamente a 

550°C durante 45 min 
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5.4.3 Transformação na região de baixa temperatura (200°C≤T<400°C)  

 

No capítulo anterior foi reportada a decomposição de fases que ocorre em altas 

temperaturas (400°C≤T≤600°C) onde foi estabelecida a transição do tipo  +subdividida 

em duas regiões de transição, com a porção superior do tipo  +e inferior do tipo  

+’A distinção foi reportada como uma ligeira variação do eixo   da fase . Neste item, 

conduzimos a discussão relativa à região de baixa temperatura, correspondente às isotermas 

de 350°C, 300°C, 250°C e 200°C.  

É consenso na literatura que, para isotermas inferiores à aproximadamente 400°C, tem 

início outros mecanismos de decomposição. Embora a temperatura exata da transição ainda 

não esteja completamente definida, há consenso que ela ocorra em uma temperatura 

ligeiramente inferior a 400°C. Isto pode ser observado por meio de uma análise comparativa 

da Figura 3.9, que apresenta os diagramas TTT estabelecidos por Peterson [80], Dean [45], 

Giraud-Heraud [46], Karnowsky [47] e Vandermeer [6]. Ainda, pela Figura 3.9, é possível 

constatar a discrepância no mecanismo de decomposição e no produto de transformação para 

a região de baixa temperatura determinada pelos diferentes autores. Um dos principais fatores 

responsáveis por esta discrepância é a dificuldade na análise do produto de transformação por 

meio de diferentes técnicas comumentemente empregadas para a determinação da curva TTT. 

Na região de baixa temperatura, a difração de raios X exibe alargamento excessivo de 

picos e gera ambiguidade na definição da transformação de fase visto que as fases produtos 

correspondem a divisões nos picos da fase matriz e, neste sentido, o alargamento poderia ser 

resultante tanto da fase matriz quanto de uma convolução de picos da fase produto de 

transformação. Além disso, a estrutura para a região de baixa temperatura ainda não está 

completamente determinada de modo que não é encontrado padrão de difração nos bancos de 

dados estruturais. 

 É consenso na literatura que para regiões de baixas temperaturas a estrutura 

característica é a fase monoclínica    , contudo, a ausência de informações cristalográficas 

como o grupo espacial e as posições atômicas dificulta a determinação acurada do parâmetro 

de rede e o refinamento por Rietveld. Para a liga U-2,5Zr-7,5Nb, a descrição mais abrangente 

observada a respeito da estrutura     é descrita por Yakel [5] no trabalho intitulado “A Review 

of X-Ray Diffraction Studies in Uranium Alloys” publicado em 1974. Neste item, conduzimos 
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uma discussão no sentido de ampliar o entendimento no que tange a transição de fase nesta 

faixa de temperatura.  

Os resultados obtidos neste trabalho mostram que abaixo de 400°C há a intervenção de 

um novo processo de decomposição de fases comum para às isotermas de 350°C, 300°C, 

250°C e 200°C corroborando as observações de Dean [45]. A exata isoterma onde ocorre esta 

transição está situada entre 400°C e 350°C e ainda não está completamente definida devendo 

ser explorada em trabalhos futuros.  

Conforme mostra os difratogramas da Figura 5.23, é possível observar, para todas as 

isotermas da região de baixa temperatura (200°C, 250°C, 300°C e 350°C) o início da 

decomposição dos picos da estrutura cúbica   para a liga U-2,5Zr-7,5Nb. Esse início de 

decomposição torna-se evidente plotando a raiz quadrada da intensidade normalizada (que 

permite evidenciar os picos de baixa intensidade) em substituição à intensidade normalizada 

empregada usualmente.  

 A decomposição da fase cúbica   observada para todas as isotermas para o tempo de 

um minuto indica que a região do joelho apresenta um contorno suave e difere das 

observações de Peterson [80], Giraud-Heraud [46] e Dean [45] que atribuem uma diferença de 

cerca de 10 minutos entre o início da transformação observada na isoterma de 300°C e na 

isoterma de 200°C tornando o joelho acentuado quando comparado ao trabalho de Karnowsky 

[47] e Vandermeer [6] (Figura 3.9 na página 23). Neste sentido, os resultados experimentais 

observados estão de acordo com os resultados obtidos por Karnowsky [47] quanto à 

suavidade do joelho entre as diferentes isotermas e corrobora com as observações de 

Vandermeer [6] tanto devido à suavidade do joelho quanto ao tempo de transformação.  

Para a liga U-3Zr-9Nb, por outro lado, não se observam indícios de transformação 

mesmo no gráfico da raiz quadrada da intensidade no eixo das ordenadas, conforme pode ser 

visto na Figura 5.24. A estrutura observada em 1 min, para as isotermas de 200°C, 250°C, 

300°C e 350°C, configuram a fase 
S
. O maior conteúdo de elemento de liga, portanto, retarda 

o início da transformação semelhantemente ao observado nas regiões de alta temperatura 

conforme discutido no capítulo anterior.  
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Figura 5.23 – Difratogramas de raios X da liga U-2,5Zr-7,5Nb envelhecida por 1 minuto nas isotermas de 

350°C, 300°C, 250°C e 200°C 

 

 

Figura 5.24 – Difratogramas de raios X da liga U-3Zr-9Nb envelhecida por 1 minuto nas isotermas de 350°C, 

300°C, 250°C e 200°C 
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Com o objetivo de ampliar a investigação acerca da estrutura formada e da cinética de 

transformação de fases para as isotermas de baixas temperaturas, foram conduzidos 

tratamentos isotérmicos com tempos de 100, 1000 e 10.000 min para a isoterma de 300°C. 

Além disso, foram empregados tempo de varredura de 16 horas para a determinação dos 

padrões de difração com o objetivo de aumentar a definição dos picos e a acurácia na 

determinação dos parâmetros de rede. 

A Figura 5.25 mostra, comparativamente, os difratogramas de ambas as ligas para 

10.000 min de tratamento isotérmico. Mesmo para os padrões de difração com tempo de 

10.000 minutos, os picos da fase     ainda não estão completamente definidos para a liga U-

2,5Zr-7,5Nb. O comportamento lento na definição dos padrões é ainda mais característico 

para a liga U-3Zr-9Nb cujos difratogramas são apresentados tanto levando em conta a 

intensidade normalizada quanto à raiz quadrada da intensidade normalizada que permite 

evidenciar melhor a definição dos picos de menor intensidade (curva pontilhada em azul 

escuro). 

Conforme pode ser observado pela Figura 5.26, a evolução da transformação de fase 

detectada empregando a difração de raios X é extremamente lenta. Para a liga U-3Zr-9Nb as 

ligeiras alterações são percebidas apenas para o tempo de envelhecimento de 10.000 min.  

A determinação dos parâmetros de rede nestas condições, conforme reportado por 

Dean [45] e Vandermeer [6], configura um grande desafio devido ao alargamento excessivo 

dos picos de difração. No que tange ao refinamento de Rietveld a dificuldade é oriunda do 

desconhecimento exato da estrutura monoclínica e do fato dos parâmetros serem altamente 

correlacionados, principalmente o grupo de parâmetros que se referem especificamente aos 

planos cristalinos da estrutura, como os parâmetros de Stephens [73].  

Durante a indexação para a fase    , foi investigada a estrutura monoclínica 

considerando os diferentes grupos espaciais para a rede de Bravais, analisando a possibilidade 

tanto para o retículo primitivo P (átomos ocupando apenas os vértices) quanto o retículo de 

base centrada C. O estudo foi conduzido empregando o software CMPR
13

 que permite 

adicionar fatores de extinção e comparar os diferentes grupos espaciais. Os resultados 

                                                 

13
 O CMPR é um software multitarefa destinado exclusivamente para a área de difração de raios X. O 

software dispõe de uma série de recurso para a indexação de estruturas.  
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mostraram, tal como observado por Yakel [5], que a estrutura monoclínica de grupo       

apresentou a melhor reciprocidade dos picos relacionados ao difratograma experimental.  

 

 

Figura 5.25 - Transformação de fase para a isoterma de 300°C / 10.000 min 

 

 

Figura 5.26 - Transformação de fase para a isoterma de 300°C e tempos de 100, 1000 e 10.000 minutos 
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Devido ao alargamento excessivo dos picos, a evolução lenta da definição dos 

difratogramas (mesmo em elevados tempos de envelhecimento) e a ausência da estrutura 

monoclínica nos bancos de dados de difração, não foi possível estabelecer um gráfico 

semelhante ao da Figura 5.17 (página 82) onde o objetivo foi avaliar a relação entre os 

parâmetros de rede e a isoterma estudada. Neste sentido, apenas o difratograma da liga  

U-2,5Zr-7,5Nb envelhecida a 10000 min permitiu a determinação do parâmetro de rede para a 

fase     conforme discussão a seguir. 

A Tabela 5.1 exibe os parâmetros de rede determinados para a liga U-2,5Zr-7,5Nb 

juntamente com os resultados obtidos por Dean [45] e Vandermeer [6]. Os resultados dos 

parâmetros de rede determinados neste estudo apresentam excelente acordo com o resultado 

da literatura e alcançam valores próximos aos estabelecidos por Dean [46] e Vandermeer [6].   

 

Tabela 5.1 - Parâmetro de rede fase '' 

                     

U-2,5Zr-7,5Nb 2,92 5,88 4,90 91,71 

Dean [45]  2,80 5,68 4,99 91,00 

Vandermeer [6] 2,86 5,90 4,96 90,80 

 

Para os tempos investigados neste estudo na região de baixa temperatura (<400°C) e 

empregando a metodologia para o ataque estrutural descrito no item 4 (página 51) do capítulo 

de materiais e métodos, não foi observado nenhum produto de transformação confirmando as 

dificuldades relatadas por diferentes autores [6,45-47] para revelação da estrutura para 

isotermas inferiores a 400°C.  

O comportamento da microdureza estática pode ser observado pela Figura 5.27 para as 

isotermas de 200°C, 250°C, 300°C e 350°C para a liga de composição U-2,5Zr-7,5Nb e para a 

isoterma de 300°C da liga U-3Zr-9Nb cujo comportamento é similar às demais isotermas para 

a região de baixa temperatura. Comparativamente, estão apresentados também, os dados de 

microdureza determinados por Peterson [4] para as isotermas de 250°C e 350°C. Conforme 

pode ser observado, nos pontos referentes à isoterma de 350°C, o comportamento do aumento 

da microdureza ocorre seguindo o mesmo comportamento observado por Peterson [4], 

similaridade de comportamento também foi encontrada com os resultados de Dean [45].  



95 

 

Conforme pode ser observado no gráfico em detalhe (canto inferior direito do gráfico 

principal da Figura 5.27) ocorre um aumento da microdureza para as isotermas da região de 

baixa temperatura para os primeiros três minutos de tratamento térmico da liga U-2,5Zr-

7,5Nb. O mesmo comportamento, contudo, não pode ser observado para a liga de composição 

U-3Zr-9Nb cujo valor de microdureza permanece estável ao longo dos três minutos.  

O gráfico da Figura 5.28 exibe o valor de microdureza para as ligas de composição  

U-2,5Zr-7,5Nb e U-3Zr-9Nb ao longo da isoterma de 300°C durante os tempos de 100, 1000 

e 10.000 min. Conforme pode ser observado, a excelente correspondência entre os resultados 

deste trabalho e os obtidos por Dean [46] indicam um abrupto crescimento da microdureza 

Vickers nos primeiros 1000 minutos da isoterma. Com o aumento do tempo de tratamento 

térmico, o crescimento dos valores de microdureza é lento de 1000 minutos até cerca de 7500 

minutos conforme demostrado por Dean [46]. A medida para 10.000 minutos conduzida neste 

trabalho para as ligas de ambas as composições indicam uma estabilidade no valor da 

microdureza em relação aos dados de 7500 minutos determinados por Dean [46]. Portanto, o 

final da transformação para 300°C deve ocorrer para valores ligeiramente superiores a 7500 

minutos.  

Devido ao percentual muito pequeno de transformação, não foi possível observar uma 

diferença apreciável empregando a microdureza dinâmica. O aumento de microdureza devido 

ao percentual de transformação é pequeno e se confunde com as variações devido à 

composição da liga (conforme discussão desenvolvida para a Figura 5.12). A Figura 5.29 

mostra o comportamento dos primeiros 3 minutos para a isoterma de 200°C. Este é um 

comportamento típico do ensaio de microdureza dinâmica observado para a liga  

U-2,5Zr-7,5Nb para os primeiros 3 minutos de tratamento térmico das isotermas de 250°C, 

300°C e 350°C. Para a liga de composição U-3Zr-9Nb nenhuma alteração foi observada.  
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Figura 5.27 – Microdureza Vickers das ligas U-2,5Zr-7,5Nb e U-3Zr-9Nb para as isotermas da região de baixa 

temperatura.  

 

 

 

Figura 5.28 - Microdureza Vickers das ligas U-2,5Zr-7,5Nb e U-3Zr-9Nb para as isotermas de 300°C nos 

tempos de 100, 1000 e 10.000 minutos 
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Figura 5.29 - Microdureza dinâmica da liga U-2,5Zr-7,5Nb para a isoterma de 200°C nos tempos de 1, 2 e 3 

minutos 
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apresentaram maior sensibilidade em detrimento de outras dependendo da faixa de 

temperatura investigada conforme pode ser observado pelo gráfico da Figura 30.  

Os resultados que permitiram construir a Figura 5.30 mostram que o produto de 

transformação de fases para as isotermas de 600°C e 550°C foi facilmente resolvido pelas três 

técnicas empregas, de acordo com o discutido na seção 5.4.2 (página 78). Ainda, conforme a 

seção 5.4.2, as lamelas (da ordem de décimo de micron) facilmente resolvidas para as 

isotermas de 600°C e 550°C tornam-se extremamente finas e de difícil resolução para as 

isotermas de 500°C, 450°C e 400°C limitando a avaliação por microscopia ótica nesta região.  

De fato, o crescimento celular é um processo de natureza difusional e, portanto, 

ativado termicamente. Por conseguinte, a redução da temperatura conduz à redução da 

espessura das lamelas e dificulta a observação pela técnica de microscopia óptica. Para as 

técnicas de microdureza Vickers e difração de raios X não foram observadas alterações para 

esta região quanto à resolução da técnica.  

Para as regiões de baixa temperatura (<400°C), a microdureza Vickers mostrou-se, 

entre as técnicas empregadas neste trabalho, a mais adequada para a detecção da 

transformação de fase, permitindo obter uma adequada resolução mesmo para curtos tempos 

de tratamento térmico. Embora na difração de raios X ocorreu alteração no difratograma, os 

problemas para a análise nesta região foi devido à dificuldade em acompanhar o progresso da 

transformação. Os picos de difração, mesmo para difratogramas de 16 horas de varredura na 

região entre 10° e 80° exibem alargamentos excessivos que dificultam a determinação dos 

parâmetros de rede. Além disso, a estrutura monoclínica e a natureza da transformação são 

pouco conhecidas. Ainda, devido à natureza da transformação, não foi observada nenhuma 

evolução da estrutura por meio da técnica de microscopia óptica conforme discutido no item 

5.4.3 (página 89). 

Esses resultados confirmam o relatado na literatura [45-48] e realçam uma 

característica típica destas ligas de urânio que corresponde à dificuldade na detecção da 

transformação de fases sobretudo para região de baixa temperatura.  
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Figura 5.30 – Técnicas com melhor resolução por faixa de isoterma. 
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tipo        com a formação de uma estrutura lamelar. Com o decréscimo da temperatura 

ocorre a formação da decomposição        que difere da estrutura     apenas devido 

a uma ligeira diferença no parâmetro de rede b da estrutura ortorrômbica. Exceto pelo ligeiro 

deslocamento e pela diferença apreciável na estrutura lamelar extremamente fina não há 

indícios de que a fase    exiba propriedades diferentes.  

Dentro das condições investigadas neste trabalho, não há indícios de que a região de 

alta temperatura possui o mecanismo sugerido por Willian [79] onde a região superior é 

compreendida das transformações         e      . Uma transformação deste tipo 

deveria conduzir a uma apreciável diferença no difratograma o que não foi observado. Ao que 

tudo indica, a transformação é uma decomposição celular descontínua do tipo 1 de acordo 

com Findik [15]. 

No que concerne à região de baixa temperatura, compreendida na faixa entre 200°C e 

400°C, a transformação observada foi do tipo       e corrobora as observações realizadas 

recentemente por Lopes et. al.[76]. Dentro das condições experimentais investigadas neste 

trabalho não foram observadas evidências de um duplo estágio de decomposição para esta 

região conforme sugerido por Vandermeer [6]. Neste sentido, são necessários estudos futuros 

aplicados exclusivamente nesta região e uso de técnicas de análise direcionadas para a 

investigação da relação cristalográfica entre as fases matriz e produto para ampliar o 

entendimento do mecanismo de transformação. Contudo, para propósitos tecnológicos, as 

extensas investigações realizadas desde os anos 60 juntamente com os resultados adquiridos 

recentemente mostram que não há dúvida a respeito da natureza de um produto de 

transformação com estrutura monoclínica (   ).  
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Figura 5.31 - Curvas Tempo-Temperatura-Transformação das ligas U-2,5Zr-7,5Nb e U-3Zr-9Nb 
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6 Conclusões 

 

O estudo das Transformações de Fases nas Ligas U-2,5Zr-7,5Nb e U-3Zr-9Nb foi 

realizado compreendendo as seguintes etapas: fabricação das ligas;  desenvolvimento de uma 

metodologia específica de tratamentos isotérmicos envolvendo a construção de uma 

montagem; desenvolvimento de um programa computacional na plataforma LabVIEW® para 

monitoramento da temperatura de tratamento isotérmico; desenvolvimento de uma estratégia 

direcionada para ligas a base de urânio na aplicação do método de refinamento de Rietveld; 

determinação das curvas TTT para início de transformações de fases nas ligas U-2,5Zr-7,5Nb 

e U-3Zr-9Nb.  

Tanto a metodologia específica envolvendo a montagem quanto o programa de 

monitoramento geraram amostras que possibilitaram a obtenção das curvas TTT no início de 

transformação das fases, para uma faixa de temperatura entre 200° a 600°C. O levantamento 

destas curvas TTT foi realizado por meio das técnicas de análise microestrutural, avaliação de 

microdureza, difração de raios X e calorimetria exploratória diferencial. Estas técnicas são 

comparativas e complementares, sendo a difração de raios X a de maior relevância.  

Uma análise acurada da difração de raios X foi realizada com auxílio do método de 

refinamento de Rietveld. Particularmente para as ligas a base de urânio e em especial para as 

ligas de U-Zr-Nb, a aplicação do refinamento de Rietveld foi uma tarefa desafiadora. O 

desafio consistiu em estabelecer uma estratégia de cálculo mesmo com a inexistência de 

resultados da literatura. No caso particular das estruturas cristalinas do sistema U-Zr-Nb, estas 

não estão disponíveis no banco de dados de difração de raios X. 

A curva TTT obtida para a liga U-2,5Zr-7,5Nb foi similar às obtidas na literatura. De 

igual modo, a curva para a liga U-3Zr-9Nb apresentou perfil análogo com deslocamento do 

início da transformação de fase devido ao aumento do conteúdo de liga conforme estabelece a 

teoria de transformação de fase. Observou-se que o pequeno aumento dos teores de elementos 

de liga foi suficiente para causar um retardo no início das transformações de fases em 

condições isotérmicas. Não existem publicações na literatura aberta que indicam o retardo do 

início de transformações de fase da liga U-3Zr-9Nb que foi evidenciado pelos resultados 

obtidos neste trabalho. 

Finalizando, o desenvolvimento deste trabalho mostrou resultados relevantes, pois 

abordou aspectos inovadores como o refinamento de Rietveld em ligas de U-Zr-Nb e a 
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obtenção da curva TTT da liga U-3Zr-9Nb. Estes estudos são importantes para a área 

estratégica de desenvolvimento do combustível nuclear para reatores de testes de pesquisas de 

alto desempenho bem como de reatores de potência de propulsão nuclear. 
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