
 
 

 

 

ESTUDO DA DEFORMAÇÃO CRIOGÊNICA DE UM BRONZE 

Vicente Johansen Capri (PIBIC/FA), Osvaldo Mitsuyuki Cintho (Orientador), e-mail: omcintho@uepg.br 

Universidade Estadual de Ponta Grossa/Departamento de Engenharia de Materiais. 

 

Engenharia de Materiais e Metalúrgica e Metalurgia Física 

 

Palavras-Chave: Ligas de cobre, latão, caracterização, metalografia, deformação criogênica. 

Resumo 

Estudos acadêmicos realizados anteriores à presente 

iniciação científica, com diferentes tipos de metais, 

revelaram que alguns destes materiais apresentam 

propriedades diferentes quando inseridos em 

temperaturas criogênicas (por volta de -180°C). 

Aumento da resistência e aumento da ductibilidade são 

algumas das propriedades que mudam. Para tanto, essa 

iniciação científica analisou uma liga de latão (Brass em 

inglês) observando o limite de tração que o metal 

resistiu, assim como sua capacidade máxima até o 

momento em que a peça fratura. 

Introdução  

Especialistas da área de Engenharia de Materiais 

perceberam que alguns materiais em situações de 

temperaturas criogênicas apresentam propriedades 

diferentes de suas propriedades padrões à temperatura 

ambiente. O estudo realizado percebeu essa diferença 

na liga latão, principalmente composta de cobre e zinco. 

Para a percepção da diferença destes dados foram 

realizados ensaios de tração e ensaios de dureza 

descritos no corpo do relatório. 

Material e Métodos 

O primeiro ensaio realizado foi o ensaio de tração, 

usando o equipamento universal de tração da marca 

Shimadzu e modelo AG-1 de carga máxima de 10 kN, 

uma base de isopor para conter a peça dentro do 

nitrogênio líquido. Os corpos de prova de latão utilizados 

no ensaio foram presos em dois pontos na máquina e 

tracionados na vertical. O ensaio foi realizado uma vez 

na temperatura ambiente e outra na temperatura 

criogênica (por volta de -180°C). 

Na sequência realizou-se a medida da dureza do 

metal estudado, utilizando uma máquina de medição de 

dureza Vickers de marca Shimadzu, modelo HMV. A 

carga utilizada para a medição da dureza foi de 490 mN 

por 12 s. A medição de dureza foi realizada em três 

sentidos, no sentido normal, que é 90° da parte de cima 

da peça, longitudinal, que é medida na região 

transversal da peça e por fim a dureza transversal, que 

é medida na região longitudinal da peça. 

Realizou-se o polimento eletrolítico das peças de 

latão, usando um eletrólito composto de 30 mL de ácido 

perclórico 30%, 370 mL de butilglicol e de 600 mL de 

metanol. 

 

Resultados e Discussão 

No teste de tração do latão foram encontrados os 

resultados para limite de tensão e deformação máxima 

para as duas temperaturas (por volta de -180°C e 20°C) 

respectivamente de 1624,1 N/mm² e 7,7 mm para -

180°C e 1849,6 N/mm² e 6,5 mm para 20°C. 
As diferenças de propriedades apresentadas no latão 

são a diminuição da resistência do material com 
aumento em sua capacidade de deformar antes de 
fraturar por completo. Possibilitando seu uso em áreas e 
regiões que lidam com essas temperaturas baixíssimas. 

O teste de microdureza realizada na máquina de 
microdureza Vickers (HV) obteve resultados nos 3 
sentidos (normal, longitudinal e transversal) da peça. O 
ensaio foi realizado colhendo dados de 12 partes da 
peça selecionada. As médias dos valores de dureza 
encontrados nos ensaios foram respectivamente 102 
HV, 98,3 HV e 97,2 HV. 

Em seguida foi realizado o polimento eletrolítico do 
latão, mas essa ação não obteve nenhum resultado 
positivo, pois esse ensaio depende de muitas condições 
e a literatura não dispõe de um eletrólito universal para 
todas as peças, dificultando a obtenção de resultados 
consistentes de polimento. O eletrólito que usamos era 
composto de ácido perclórico 30%, butilglicol e metanol, 
foram realizadas tentativas usando de 15 a 31,5 V 
durante o tempo de 20 a 60 s, mas mesmo assim não se 
obteve resultados positivos para essas condições. 

 

Conclusão 

    Os dados coletados durante o decorrer da pesquisa, 

apesar de não serem muito conclusivos, mostram um 

futuro no ramo do estudo de materiais em temperaturas 

criogênicas. Utilizando, por exemplo o latão, aparenta 

um aumento de ductibilidade quando posto à -180°C que 

pode muito bem ser utilizado por empresas e indústrias 

que realizam processos nessas temperaturas. 
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