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Resumo 

Quando laminados criogenicamente, os metais tendem a 

aumentar sua densidade de defeitos proporcionando 

ganhos em algumas propriedades. Para melhor avaliar, 

cobre e alumínio foram submetidos a laminação e 

envelhecimento em temperaturas ambiente (TA) e 

criogênica (TC).  

Introdução  

Sabe-se que, tanto o alumínio quanto o cobre 

apresentam grande capacidade de deformação já que 

possuem estrutura compacta cúbicas de faces 

centradas. Além disso, para a discussão da deformação 

criogênica é importante ressaltar a Energia de Defeito de 

Empilhamento (EDE), que é associada a energia livre 

que surge nas falhas entre o empilhamento de planos 

compactos. Em metais como o alumínio (alta EDE) são 

formados arranjos celulares, enquanto que em metais 

com baixa ou média EDE (cobre) pode-se verificar 

arranjos planares e, quando estes materiais sofrem 

deformação em baixas temperaturas, há um aumento na 

densidade de discordâncias que leva a deformação por 

maclagem e consequentemente ao aumento de sua 

resistência mecânica.(1,2) Temperaturas consideradas 

criogênicas podem ser atingidas no 

processamento/deformação com o uso de nitrogênio 

líquido, assim os materiais acabam sofrendo uma 

supressão parcial da recuperação dinâmica, a qual está 

diretamente associada ao aumento da resistência 

mecânica neste processamento. 

Material e Métodos 

Foram utilizadas três amostras de cada metal sendo que 

cada uma era utilizada para um fim específico: amostra 1 

para deformação em temperatura ambiente, amostra 2 

para deformação em temperatura criogênica e amostra 3 

para estabelecer a condição inicial de cada metal. Para 

realizar a deformação das amostras foi utilizada a 

laminadora. Por fim, utilizou-se um equipamento com 

indentador de diamante para medir a dureza Vickers 

(HV) de cada amostra com microscópio óptico acoplado.  

Resultados e Discussão 

A partir da laminação, conseguiu-se obter a redução de 

aproximadamente 95% da espessura de cada material. 

Na figura 1, pode-se observar que o cobre laminado a 

TC apresenta maior valor de força do que à TA pelo fato 

de deformar por maclagem, enquanto que o alumínio 

apresentou os mesmos níveis de carga de 

processamento. 
 
Figura 1. Gráfico de evolução de carga de laminação em função da 

redução acumulada 

 
Fonte: A autora. 

 

Na tabela 1 nota-se que, enquanto houve aumento de 

dureza no cobre, houve redução no alumínio. Isto pode 

se dar pela diferença já notada na figura 1 e também, 

pelo fato de termos utilizado alumínio comercialmente 

puro, podendo ainda assim conter impurezas. 

 
Tabela 1. Aumento da dureza dos materiais conforme laminação. 

MATERIAL DUREZA (HV) AUMENTO DE DUREZA (%) 

Cu TA 159,6 
13,16 

Cu TC 180,6 
Al TA 173,4 

Houve redução de dureza 
Al TC 165,6 

Fonte: A autora. 

Conclusão  

No processamento criogênico o cobre apresentou um 

aumento de dureza em relação a temperatura ambiente 

enquanto que o alumínio não apresentou diferença 

significativa. Este fato pode ser associado à diferença de 

energia de defeito de empilhamento destes materiais e 

também às cargas de processamento. 
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