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Introdução (Aspectos Gerais) 

• Intermetálicos são compostos de metais ou de metais e 
semimetais. A estrutura cristalina de intermetálicos são 
diferentes da dos seus constituintes. Esta definição inclui fases 
intermetálicas e ligas ordenadas.  

• Propriedades entre os metais e non-metais 

• Aplicações: 
– Temperaturas elevadas 

– Propriedades químicas (corrosão) 

– Elevada dureza e resistência ao desgaste 

– Amalgamas (dentista) 

– Joias 

– Filmes 

– Aplicações de elevadas temperaturas e corrosiva (turbina, foguete...) 
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Introdução(Aspectos Gerais) 

• Um entendimento atômico de difusão em intermetálicos em 
termos de defeitos na estrutura e mecanismo de difusão é 
mais complexo do que nos elementos metálicos.  

 

Uma inspeção em um grupo de diagramas de fase mostra o 
seguinte: 

• Intermetálicos cristalizam em uma variedade de estruturas com distribuições 
ordenadas de átomos. 

• São exemplos as estruturas B2, D03, L12, L10, D019, B20, C11b, e  estruturas “fase-
Laves”. 

• Alguns intermetálicos são ordenados até a fusão, outros passam por uma transição 
ordem/desordem. 

• Algumas existem numa faixa de composição outras são linhas no diagrama de 
fases (composição estequiométrica) 

• A falta de estequiometria pode ser compensada por vacância ou por anti-sítios 
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Introdução(Aspectos Gerais) 

• A estrutura B2 (ou CsCl) é cúbica 
com a composição aproximada 
AB.  

• A estrutura B2 pode ser derivada 
da camada CCC. Duas subredes 
cúbicas são ocupadas por 
diferentes tipos de átomo. São 
exemplos: FeAl, CoAl, NiAl, CoGa, 
PdIn, CuZn, AuZn, AuCd. 

 
• A estrutura D03 (or Fe3Si)  é 

cúbica com a composição 
aproximada A3B.  

• A estrutura D03 pode ser 
considerada  também uma 
estrutura ordenada derivada da 
estrutura CCC. Átomos A ocupam 
os espacos brancos e cinzas e 
atomos B os pretos 

Compostos intermetálicos mais comuns  

•A estrutura L12 (ou Cu3Au)  é cúbica com composição 
aproximada A3B. A estrutura L12 é uma estrutura ordenada 
derivada da estrutura CFC. Átomos A ocupam os espaços 
brancos e atomos B os pretos. São exemplos o Ni3Al, Ni3Ga, 
e Ni3Ge. 
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Introdução(Aspectos Gerais) 

•  A estrutura L10 (ou CuAu) é 
tetragonal com composição 
aproximada AB. A estrutura L10 
pode ser considerada uma 
estrutura cfc ordenada com 
átomos de A e B ocupando 
planos sequenciais (001)-. A 
estrutura possui uma leve 
distorção na direção <001> 
(tetragonal). 
 

• A estrutura D019 é hexagonal com 
composição aproximada de A3B. 
Pode ser considerada como uma 
estrutura ordenada derivada de 
camadas hexagonais. O Ti3Al 
cristaliza nessa estrutura. 

 

Compostos intermetálicos mais comuns  
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Introdução(Aspectos Gerais) 

• O entendimento da difusão em 
intermetálicos é importante para sua 
fabricação e aplicação, especialmente 
para aplicações a elevadas temperaturas 
 

• Assim como nos metais, a auto-difusão é 
o processo mais básico de difusão nas 
ligas e componentes. Estudos de auto-
difusão utilizam tanto pequenas 
quantidades de átomos traçadores de 
espécies difusivas. Então, na prática, a 
composição química da amostra não 
muda devido à difusão. Em um sistema 
binário, dois coeficientes de auto-difusao 
de traçadores podem ser determinados, 
um dos atomos A e outro dos B. 
 

• A Tabela 20.1 traz os binários 
intermetálicos com estruturas B2, D03, 
L12, L10, D019, C15, and C11b para cada 
dado de auto-difusão disponível 

Tabela 20.1. Auto difusão em alguns intermetalicos. Para os 

sublinhados, dados da auto difusao do traçador e de 

substitucionais estão disponíveis.  
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Influência das Transições Ordem-
Disordem 

• Ligas com transição ordem-desordem 
são caracterizadas por um arranjo 
ordenado de átomos a baixas 
temperaturas, que ficam 
progressivamente desordenados 
conforme a temperatura, até que a 
ordem de longo alcance desaparece na 
temperatura crítica.  

• A proporção de átomos antisitios cresce 
rapidamente conforme a temperatura se 
aproxima da temperatura crítica, onde a 
distinção entre as subcamadas 
desaparece. Transições ordenadas são 
acompanhadas de anomalias em muitas 
propriedades físicas, incluindo a difusão. 

• As entalpias de ativação de ambos os 
componentes obedecem a relação  ΔHB2 
> ΔHA2 

 

• De maneira geral, a entalpia de ativação 
para difusão é maior para estruturas 
com maior grau de ordenação e menor 
para ligas desordenadas (ordem -> 
restrição de movimentação) 

Ex:  Autodifusão CuZn (Estrutura B2) 



Prof. Rodrigo Perito Cardoso 

Intermetálicos B2 

• A fase B2 clássica é CuZn (bronze-β). A 
estrutura  B2 é a mais comum entre os 
intermetálicos  

 

• Os aluminídeos B2 de Fe e Co são próximos ao 
NiAl (de grande interessa para aplicações de 
elevada temperatura) . Nestes intermetálicos 
Ni, Fe e Co podem ser substituídos um pelo 
outro na estrutura B2. 

 

• De modo geral a difusividade de ambos os 
elementos é próxima indicando que ambas 
são mediadas pelos mesmos defeitos. 

Fig. 20.4. Auto difusao nas estruturas 

intermetalicas B2  
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Mecanismos de Difusão na fase B2 
• B2 -> suas sub redes cúbicas simples 

• Difusão é mediada por vacâncias (mas o movimento das vacância não deve gerar desordem) -> 
movimento desordenado leva à desordem  -> movimento deve ser fortemente correlacionado 

• Mecanismo de ciclo de 6 saltos (6JC) : 
• Este mecanismo é um mecanismo de retenção de ordem após uma seqüência de saltos da vacância 

• A trajetória da vacância em 6 saltos para a vizinhança mais próxima desloca os átomos de tal forma que 
após o ciclo completo a ordem é restabelecida.  

Em um estado autamente 

ordenado, a taxa de 

difusividade de ambos os 

componentes Da/Db 

obedece os limites: 

q que foi estimado para ser 

2, incluindo os efeitos de 

correlacao foi depois 

corrigido para q = 2.034 

Depende de onde as 

vacância são formadas 

preferencialmente 
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Mecanismos de Difusão na fase B2 
• Mecanismo de Triplo-defeito: 

 
• Em compostos B2 a desordem de triplo-defeito  

ocorre de acordo com a reação 
           
                    VA + VB   2VA + AB .  

 
• VA (VB) denota a vacância na subcamada A (B) e 

AB um atomo A na sub-rede B 
 

• Ao invés de formar números iguais de vacâncias 
em ambas sub-redes, duas vacâncias em uma rede 
e um átomo antisitio na outra sub-rede pode 
aparecer 
 

• Formação de Triplo-defeito é favorecida nos 
intermetálicos com altas entalpias de formação 
nas vacancias VB  
 

 
• A taxa de difusividade para este mecanismo 

obedece os limites 
  

1/13.3< DA/DB < 13.3 . 
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Mecanismos de Difusão na fase B2 

• Mecanismo de ponte 
antiestrutural (ASB): 

• Como resultado dos dois saltos indicados, 
a vacância e o átomo antisítio trocam de 
posição 

• Para a fase B2 com disordem 
substitucional, defeitos antisítio agem 
como ‘pontes’ para estabelecer 
sequências de baixa energia para saltos 
de vacância. Mecanismo ocorre para ligas 
com grande quantidade de antisitios 

• Comum para ligas com composição 
bastante variável (NiAl) 
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Exemplo B2 NiAl 

Fig. 20.8. Frações de Defeito no NiAl B2 como função 

da composição no 0,75Tm 

Fig. 20.9. Difusão do traçador de Ni no NiAl B2 em 

várias composições de acordo com Frank, Divinski e 

Herzig 

O intermetálico NiAl B2 existe para uma grande variedade de composição (entre 45 e 65% de Ni) 
 

A difusividade aumenta notavelmente no lado da composição estequiométrica rica em Ni. É praticamente 

independente da da composição do lado rico em Al apesar da considerável quantidade de vacâncias 

estruturais de Ni. 

Mecanismo dominante na região rica em Al é o do triplo 

defeito, assim o numero de vacâncias de Ni não tem grande 

influência 

Para as ligas ricas em Ni o mecanismo é o de ponte 

antiestrutural devido ao elevado numero de defeitos de 

antisitio 
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Exemplo B2 FeAl 

Fig. 20.10. Auto difusão do Fe e Al no Fe3Al 

Fig. 20.11. Auto difusão do Fe e Al na interdifusão no 

Fe2Al 

Fe- Al B2 existe entre 22 e 50% de Fe 

•Fe3Al revela estruturas A2 desordenada, B2 

ordenada e D03 ordenada com o decréscimo de 

temperatura 

•Como já indicado, o aumento do grau de ordem 

resulta em um aumento da entalpia de ativação 
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Exemplo B2 FeAl 
• A difusão de impurezas em FeAl também tem sido estudada 

Ni e Co substituem o Fe 

 

Zn e In substituem o Al 

 

A energia de ativação é maior 

para p Co e o Ni e similar para 

os demais elementos 
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Intermetálicos L12 

• Em componentes L12 

completamente ordenados, cada 
átomo A é cercado por 8 átomos 
A e 4 átomos B nas vizinhanças 
mais próximas   

• Átomos B são rodeados somente 
de átomos A 

• Sub-rede de A interconectada e 
de B não. A movimentação das 
vacâncias se restringem à sub-
rede majoritária pode promover 
difusão de átomos A como 
ilustrado na Fig. 20.13 

• B difundiria por defeitos de 
antisítio 

 

Fig. 20.13. Ilustração esquemática do 

mecanismo de vacância na subcamada 

majoritária de um intermetálico L12 
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Intermetálicos L12 

• Exemplo -> Ni3Al 

 

• As concentrações de defeitos no Ni3Al são 
mostradas na Fig. 20.14 

• O Ni3Al pertence ao tipo de intermetálico de 
defeito anti-estrutural, no qual átomos antisítio 
(NiAl and AlNi) são preferencialmente formados 
para acomodar desvios de estequiometria. 
Vacâncias são principalmente formadas na 
subcamada do Ni 

Fig. 20.14. Frações de defeito no L12 

estruturado do Ni3Al como função da 

composição em 0.75 Tm 
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Intermetálicos L12 

Fig. 20.16. Auto-difusão nos intermetálicos L12 : 

Ni3Ge, Ni3Ga e Ni3Al. A escala de temperatura é 

normalizada à temperatura de fusão 

“corresounding”. Também é indicada para a 

comparação da auto-difusão do Ni.  

A relação entre o coeficiente de difusão do elemento majoritário em relação ao elemento minoritário pode ser 

elevada ou próxima a um dependendo do intermetálico 

Grande dispersão de dados 
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Intermetálicos D03  

Um exemplo de um intermetálico D03 é o Fe3Si. Seu campo de fase está localizado entre a 

composição estequiométrica e composições ricas em Fe até cerca de 82%Fe. O Al3Fe também 

mostra a ordem D03, mas apenas nas temperaturas bastante baixa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como no caso da estrutura L12 a sub-rede de A interconectada e de B não -> A pode difundir 

em sua própria sub-rede 

 

B difundiria por defeitos de antisítio 
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Intermetálicos D03  

Estudos de difusão do Si e do Ge após a 

implantação de íons utilizando perfil SIMS 

mostraram que o Ge é um "bom" substituto para 

simular a difusão do Si.  

 

As características mais marcantes da figura. 20.17 

são: 

 

(i) A assimetria entre a rápida difusão do Fe e a 

difusão relativamente lenta do Ge ou Si, é 

grande. 

(ii) A difusão do Fe aumenta com teores de Si e, o 

Fe se difunde mais rápido em um composto 

quase estequiométrico. 

 

O aumento da difusividade Fe é acompanhado 

por um aumento comparável do conteúdo 

vacâncias térmicas. A difusão do Ge é menos 

afetada pelo aumento da concentração de 

vacância, com o aumento do teor de Si na 

difusão do Fe. No caso do Fe3Si os 

componentes, de maior número, são 

significativamente mais rápidos do que os 

componentes, de menor número. 
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Intermetálicos Uniaxial 

 Difusão em materiais uniaxiais, como intermetálicos com um eixo tetragonal, 

hexagonal ou trigonal, é descrita por uma difusividade do tensor com dois componentes 

principais. Em geral, a difusividade paralela ao eixo, Dǁ, e a difusividade perpendicular 

ao eixo, D⊥, do cristal, são diferentes. 

 

 Experimentos com amostras policristalinas escondem os efeitos da anisotropia 

e revelam somente os valores médios das difusividades.  

 

 Estudos da difusão em intermetálicos nonocristalinos são muito escassos. 

Alguns estudos dizem respeito aos intermetálicos L10 como γ-TiAl e FePt. Outro 

exemplo estudado é a estrutura tetragonal C11b,estrutura do material disiliceto de 

molibdênio. 
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Intermetálicos Uniaxial 
(Intermetálicos L10 - tetragonal) 

 Um exemplo para aplicações estruturais é o β-TiAl. intermetálicos L10. Outros como NiPt, 

FePt, CoPt, FePd e NiMn são candidatos à mídia magnética de alta densidade de armazenamento 

devido à sua elevada anisotropia magnética relacionada com a sua anisotropia tetragonal. 
 

γ-TiAl: Este intermetálicos tem atraído muita atenção como material para aplicaçães estrutural de 

alta temperatura devido às suas propriedades mecânicas e baixa densidade. As difusividades do 

marcador 44Ti e de várias impurezas substitucionais foram estudadas em policristalino γ-TiAl. 

 

Em ambos os casos, a difusão é mais 

rápida perpendicular ao eixo tetragonal que 

paralela a ele. Para a auto-difusão do Ti e a 

razão da anisotropia D ⊥/ Dǁ é quase uma 

década, enquanto que para In (simulando o 

Al) é um pouco menor.  As difusividades Ga 

são semelhantes aos de difusão do In 
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Intermetálicos Uniaxial 
(Intermetálicos L10 - tetragonal) 

  filmes finos de NiMnsão de interesse para uso em sensores magnetorresistivos. Informação da difusão é de grande 

importância, porque interdifusão é um mecanismo de falha primária dos sensores magnetorresistivos após longos tempos. 

 

 O diagrama de fases do sistema Ni-Mn mostra que o intermetálico NiMn pode apresentar três estruturas cristalinas 

diferentes. Em temperaturas abaixo de 1000 K os formam estruturas L10. Em temperaturas entre 1000 e 1180 K da liga, mostra a 

ordem B2 e, acima de 1180 K é uma liga NiMn desordenada da CFC. 

 

A difusividade do Mn é mais elevada por do que a de Ni 

em ambos CFC e as estruturas de B2. Há mais de uma 

década de aumentar as difusividades de ambas as 

componentes sobre a transição de fase da CFC de alta 

temperatura para a estrutura B2 na região de temperatura 

intermediária. 

 

Este aumento está de acordo com a observação geral de 

que a difusão em estruturas relacionadas ccc é mais 

rápida do que em estruturas cfc fechada. Há também 

uma diminuição da difusividade Ni sobre a fase de 

transição da fase B2 para a fase de L10 de baixa 

temperatura. Conforme mencionado na introdução deste 

capítulo, a fase L10 pode ser considerada um pouco 

distorcida, ordenando uma estrutura de uma rede cfc.  
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Disiliceto de molibdênio   
(estrutura C11b) 

Disiliceto de molibdênio  (MoSi2) é um composto altamente estequiométrico com uma temperatura 

de fusão muito alta. Aplicado como elementos de aquecimento dos fornos para temperaturas de 

até 2000 K, devido à suas propriedades elétricas e sua excelente resistência à oxidação.  

MoSi2 é um intermetálicos com estrutura de cristalina não-cúbica. É um material que apresenta 

uma assimetria muito grande entre difusão de Si e Mo semelhante ao dos componentes de 

materiais cerâmicos, apresentando uma anisotropia da difusão considerável. 

Duas difusividades, Dǁ e D⊥, paralelas e perpendiculares ao eixo tetragonal precisam ser 

consideradas para cada componente e para a difusão dos elementos de soluto. 
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Difusão em MoSi2 revela uma anisotropia muito grande. Para ambos os componentes e para 

a difusividade Ge perpendicular ao eixo tetragonal é mais rápida que em paralelo a ele 

 

 

A relação de anisotropia são cerca de 100 para a difusão do Mo e de várias dezenas para 

difusão do Si 

Disiliceto de molibdênio   
(estrutura C11b) 

Para ambas as direções principais, a 

difusão de Si é, muitas ordens de 

grandeza mais rápida do que a difusão 

Mo: 

 

Esta importante assimetria da difusão dos 

componentes sugere que o Si e Mo 

difundem de forma independente.  
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Disiliceto de molibdênio   
(estrutura C11b) 

A difusão do Si ocorre através de vacâncias térmicas na sub-rede de Si.  

 

A anisotropia de difusão Si indica que as vacâncias são consideravelmente mais 

móveis dentro das camadas de Si, perpendicular do que paralela ao eixo 

tetragonal.  

 

A formação de vacâncias na sub-rede do Mo requer mais energia do que na 

formação de vacâncias do Si.  

 

É possível que a difusão ocorra através de vacâncias térmicas na sub-rede do 

Mo. Outra possibilidade é que os átomos de Mo invadam a maioria das sub-rede 

e difunda como “átomos antisítios” (alta energia para formar “átomos de 

antisítios”) 



Prof. Rodrigo Perito Cardoso 

Fases Laves 
Um grupo muito numeroso de fases intermetálicas são as Fases Laves, com estruturas 

topologicamente fechadas. 

 Fases Laves binária pode ser formada se o raio atômico efetivo dos dois componentes 

apresentam uma ralação de aproximadamente                     que permite uma alta densidade de 

empacotamento. 

 

Poucos dados de difusividade existem para esta fases 
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Fases Laves 

(i) A difusão do Co, maijoritário, é significativamente mais rápida do que a do Nb, minoritario. 

Semelhantes à difusão nas fases L12, sugere-se que a auto-difusão do Co2Nb também ocorre 

através de vacâncias térmicas.  

(ii)  A auto-difusão, relativamente lenta, dos átomos grande de Nb é, provavelmente, restritas à 

sub-rede do Nb.  

(iii)  O aumento da difusividade do Co com o aumento da concentração de Co pode ser atribuída à 

ocorrência de vias de difusão através de pontes anti-estruturais devido a “átomos antisítios” 

adicionais de Co. 
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“Regra do Cu3Au” 
É uma regra empírica sugerida -> fornece muitas vezes um bom palpite para a auto-difusão de 

intermetálicos “não equiatômicos” 
 

Compostos do tipo AmBn, onde a relação m / n é 2 ou maior, o elemento maijoritario difunde mais 

rápido do que o elemento minoritario 

Intermetálicos A3B com estruturaL12 ou D03 são bons candidatos para testar a validade da regra 

Cu3Au. Os L12 ,fases Ni3Ge e Ni3Ga, confirmam claramente esta regra (ver fig. 20.16). O Ni3Al está 

na fronteira da validade.  

A assimetria de difusão entre dos componente nas fases D03 está em plena conformidade com a 

regra Cu3Au (ver fig. 20,17). A Difusão em disilicidios de molibdênio e na Fase de Laves Co2Nb 

também confirmam a regra (ver Figs. 20.21 e 20.23). 

 

A regra Cu3Au é embasa em um mecanismo de difusão onde os átomos majoritários são capaz de 

difundir por salto energicamente favorável na sua própria sub-rede. Átomos ninoritários difundem 

através de salto energicamente desfavoráveis aos locais mais distantes da sua própria sub-rede ou 

como antisítios 

 

A regra Cu3Au deve ser aplicada somente aos intermetálicos em que a difusão ocorre através de 

vacâncias. Fases, tais como carbonetos, nitretos e hidretos metálicos, onde um dos dois 

elementos é suficientemente pequeno para ocupar sítios intersticiais, devem ser 

considerados separadamente. 


