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RESUMO 
 

As ligas de cobre são amplamente utilizadas devido a propriedades importantes 

como condutividades térmica e elétrica relativamente elevadas, alta resistência à 

corrosão, boa resistência mecânica, resistência à fadiga e facilidade na fabricação. 

Algumas propriedades mecânicas e de fundição dessas ligas podem ser otimizadas 

com o refino de grão a partir da inoculação do banho líquido. Estudos prévios 

reportaram que macroestruturas de grãos das ligas do sistema Cu-Sn-Zn podem ser 

refinadas com adições de Zr, C e P ao banho líquido, mostrando evidências de que 

esses elementos causam a formação de partículas sólidas formadas por ZrP ou ZrC, 

que parecem ser eficientes substratos para a nucleação heterogênea. Esses três 

elementos também podem reagir com outros elementos dissolvidos no banho, como 

o oxigênio e o enxofre, diminuindo a formação de partículas como ZrP ou ZrC e 

originando partículas como ZrO2 e sulfetos de zircônio, o que pode alterar o efeito de 

refino de grão. O principal objetivo do presente trabalho é adquirir evidências 

experimentais que esclareçam a função do Zr, P e C no refino de grão de ligas do 

sistema Cu-Sn-Zn. Foram conduzidos experimentos de solidificação envolvendo 

diferentes adições de Zr, P e C às ligas Cu-8%Sn, Cu-30%Zn e Cu-4%Sn-15%Zn. Os 

lingotes obtidos foram caraterizados por Microscopia Óptica, MEV, microanálises por 

EDS e por WDS. Resíduos de amostras dos lingotes foram obtidos por uma técnica 

de extração de precipitados e foram caracterizados por Difração de Raios X. Os 

resultados mostraram que adições simultâneas de Zr, P e C à liga Cu-8%Sn causam 

refino de grão significativo, reduzindo o tamanho médio de grão de aproximadamente 

4 mm para 0,2 mm, o que não ocorre se algum dos três elementos não for adicionado. 

Porém, um refino significativo foi observado na liga Cu-30%Zn diante de menores 

adições de Zr e P, mesmo sem a adição de C. As microanálises das partículas 

encontradas e a Difração de Raios X dos resíduos mostram uma correlação entre o 

refino de grão significativo das ligas Cu-8%Sn, Cu-30%Zn e Cu-4%Sn-15%Zn e o 

aparecimento de partículas facetadas formadas pela fase ZrP com estrutura cristalina 

hexagonal, que pode ser o principal substrato causador da nucleação heterogênea e 

do refino de grão. 

Palavras-chave: Inoculação. Cobre. Bronze. Estanho. Refino de grão. Ligas de 

cobre. Zircônio. Fósforo. Carbono. ZrP. ZrC. ZrO2  
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ABSTRACT 
 

Copper alloys are widely used owing to important properties, such as excellent 

thermal and electrical conductivities, high corrosion resistance, good mechanical 

strength, resistance to fatigue and ease of manufacture. Mechanical and casting 

properties of these alloys can be optimized with grain refinement by inoculation of the 

melt. Previous studies have shown that the grain structure of the alloys of the Cu-Sn-Zn 

system can be refined with additions of Zr, C, and P to the melt, showing evidences 

that these elements react and form solid particles made of ZrP or ZrC, which apparently 

are efficient substrates for heterogeneous nucleation. These three elements can also 

react with other dissolved elements in the melt, such as oxygen and sulphur, 

diminishing the formation of ZrP and ZrC, but giving rise to particles such as ZrO2 and 

zirconium sulphides, which can change the grain refinement effect. The main objective 

of the present work is to collect experimental evidences to understand the role of Zr, 

P, and C in the refinement of the as-cast grain structure of alloys of the Cu-Sn-Zn 

system. Solidification experiments were carried out with different additions of Zr, P, 

and C to Cu-8%Sn, Cu-30%Zn, and Cu-4%Sn-15%Zn alloys. The resulting cast ingots 

were characterized by Optical Microscopy, SEM, microanalysis by EDS and WDS 

spectroscopies. Residuals of the ingots, obtained with a precipitate extraction 

technique, were analyzed by X-ray Diffraction. Results show that the simultaneous 

additions of Zr, P, and C to the Cu-8%Sn alloy cause significant grain refinement, 

reducing the average grain size from approximately 4 mm to 0.2 mm, which does not 

occur when any of these three elements are not added to the melt. However, significant 

grain refinement is observed in the Cu-30%Zn alloy after lower additions of Zr and P, 

whether C is added or not. Microanalyses of the particles observed in the 

microstructures and the X-ray Diffraction of the ingot residuals indicate a correlation 

between the significant grain refinement of the Cu-8%Sn, Cu-30%Zn, and 

Cu-4%Sn-15%Zn alloys and the precipitation of faceted particles made of ZrP with a 

hexagonal crystalline structure, which might be the main substrate for heterogeneous 

nucleation causing grain refinement in these alloys. 

 

Keywords: Inoculation. Copper. Bronze. Tin. Grain refinement. Copper alloys. 
Zirconium.  Phosphorus. Carbon. ZrP. ZrC.ZrO2  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A aplicação do cobre e de suas ligas remonta a 8.700 a.C. Evidências das 

primeiras reduções do minério de cobre foram encontradas em algumas cidades no 

Oriente Médio (Catal Huyuk e Cayonu, atual Turquia, Timma, em Israel e Kition, no 

Chipre) (JOSEPH, 1999). Por volta do quinto milênio antes de Cristo, a fusão do metal 

se desenvolveu propiciando a fabricação de pontas de lanças fundidas, machados e 

outras armas simples. A fundição por cera perdida foi desenvolvida nesse período 

(ASM-HANDBOOK, 1990). O uso de utensílios domésticos de cobre é relatado desde 

o período Calcolítico (aproximadamente 3300 a 1200 a.C.) (COPPER, 2017; FOLHA 

DE S. PAULO, 1995; JOSEPH, 1999). 

Durante a Antiguidade, na América do Sul, o povo mochicha (litoral do Peru, 

100-800 d.C.) já trabalhava com cobre e suas ligas deixando um pequeno legado de 

refinados objetos como estátuas, enfeites e ornamentos em máscaras mortuárias 

(DONNAN, 2001). Em diversos outros sítios arqueológicos, a fundição foi um dos 

primeiros métodos de manufatura do metal e de suas ligas como o bronze (cobre e 

estanho) e o latão (cobre e zinco). Os caldeireiros já utilizavam moldes de argila e de 

madeira que, com o passar dos anos, receberam melhorias como canais de 

vazamento e alimentação, massalotes e respiros (ASM-HANDBOOK, 1990; 

COPPER, 2017; FOLHA DE S. PAULO, 1995; JOSEPH, 1999). 

Na idade Média, em especial na Europa, o bronze foi utilizado na fabricação de 

canhões, sinos, utensílios de cozinha e decoração (como ânforas, jarras e vasos) e 

ornamentos em alto-relevo como os das portas da Catedral de Florença. No Oriente, 

especificamente, Índia, China e Japão, diversos Budas de diferentes tamanhos 

mostram a evolução que os fundidos de cobre e bronze tiveram ao longo desses 

séculos. Ainda no Japão, sinos conhecidos como dotaku, são evidências de uma 

desenvolvida indústria de cobre no país. Nas Américas, desde o século XII, o cobre e 

suas ligas serviram para a confecção de anzóis, agulhas, tenazes, picaretas, formões, 

molduras de espelho entre outros artefatos. (COPPER, 2017; JOSEPH, 1999). 

A revolução industrial proporcionou um grande aumento na demanda por cobre 

e suas ligas. Alguns dos desenvolvimentos técnicos da época que propiciaram esse 

crescimento do uso do cobre e suas ligas foram: bombas a vapor; prensas de 

estampagem; diversas aplicações elétricas como fios de transmissão, para-raios, 



  

 

9 

bateria de Alessandro Volta (1799), dínamo criado por Siemens (1866) e a descoberta 

da indução eletromagnética por Faraday (1831) (COPPER, 2017; JOSEPH, 1999). 

Atualmente, as ligas de cobre são amplamente utilizadas devido às suas 

importantes propriedades, tais como: excelentes condutividades térmica e elétrica; 

alta resistência à corrosão; boa resistência mecânica; resistência à fadiga e facilidade 

na fabricação (ASM-HANDBOOK, 1990; COPPER, 2017; JOSEPH, 1999). Essas 

propriedades das ligas de cobre são diretamente afetadas pela composição química, 

quantidade e posicionamento de seus microconstituintes (como por exemplo, 

diferentes fases presentes, partículas de segunda fase e inclusões) e pela forma e 

tamanho de seus grãos (ARANGO, 2016; ASM-HANDBOOK, 1990; COPPER, 2017; 

JOSEPH, 1999; LAPORTE; MORTENSEN, 2009). 

Algumas propriedades mecânicas e de fundição dessas ligas podem ser 

otimizadas com a inoculação do banho líquido antes do vazamento, causando o refino 

de grão da estrutura bruta de solidificação. A inoculação visa aumentar o número de 

núcleos formados durante a solidificação da liga (ARANGO, 2016; MAXWELL; 

HELLAWELL, 1975). A presença desses núcleos resultantes da inoculação favorece 

a diminuição do tamanho de grão final de centímetros (sem inoculação) até centenas 

de micrômetros e evita a formação de grãos colunares, aumentando a quantidade de 

grãos equiaxiais. A diminuição do tamanho de grão na estrutura bruta dos fundidos 

favorece a reprodutibilidade nos processos de produção e causa a melhoria de 

algumas propriedades mecânicas e do acabamento superficial, entre outras 

vantagens (ARANGO, 2016; CIBULA; RUDDLE, 1949). 

A diminuição do tamanho de grão médio da estrutura bruta de solidificação a 

partir dos processos de inoculação requer o conhecimento dos mecanismos 

fundamentais associados a esses processos. 

Alguns estudos prévios verificaram que a inoculação e posterior refino de grão 

de bronzes (principais elementos Cu e Sn) e de latões (principais elementos Cu e Zn) 

podem ocorrer após adições de diferentes combinações dos elementos Zircônio (Zr), 

Carbono (C) e Fósforo (P) ao banho líquido antes do seu vazamento para o molde 

(ARANGO, 2016; BALART et al., 2015, 2016; BALART; PATEL; FAN, 2015, 2014; 

CZIEGLER; GERASEVA; SCHUMACHER, 2017; CZIEGLER; SCHUMACHER, 2016, 

2017; LAPORTE; MORTENSEN, 2009; MARTORANO; CAPOCCHI, 2000; 

NAGASIMA, 2017). Nesses trabalhos, o mecanismo fundamental normalmente 

atribuído à inoculação e ao refino de grão é a nucleação heterogênea da fase sólida 
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primária sobre partículas sólidas formadas no banho líquido após as adições. Apesar 

das evidências serem controversas e muitas vezes inconclusivas, os autores afirmam 

que as partículas sólidas formadas no banho líquido que funcionam como substratos 

para a nucleação heterogênea podem ser ZrC ou ZrP. 

A clara identificação dessas partículas e a proposta de mecanismos para a sua 

formação é fundamental para se projetar um processo eficiente de inoculação e refino 

de grão dos bronzes e latões, que são as principais ligas de cobre comerciais. 
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2. OBJETIVO 

 

Este trabalho tem por objetivo geral verificar a influência das adições de 

carbono, fósforo e zircônio no refino de grão da estrutura bruta de solidificação de 

algumas ligas do sistema Cu-Sn-Zn, a saber, Cu-8%Sn, Cu-30%Zn e 

Cu-15%Zn-4%Sn. Tem-se como objetivos específicos mostrar evidências 

experimentais que indiquem a natureza das partículas sólidas formadas no banho 

líquido e que provavelmente funcionam como substratos para a nucleação 

heterogênea dos grãos do sólido primário. Essas evidências serão obtidas a partir de 

Microscopia Óptica, Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), microanálises por 

Espectroscopia de Dispersão de Energia (EDS) e de Comprimento de Onda (WDS), 

e extração de partículas combinada à Difração de Raios X (DRX). 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A solidificação de metais e ligas metálicas é definida como uma transformação 

de fase com mudança de estado, na qual uma fase líquida transforma-se numa fase 

sólida mais estável, ou seja, que possui menor energia livre. A solidificação ocorre a 

partir da nucleação da fase sólida e do seu posterior crescimento (GARCIA, 2007; 

SANTOS, 2006). 

 

3.1. Nucleação da Fase Sólida 
 

Nos metais, a transformação de um líquido em um sólido (solidificação) segue 

dois passos básicos: o da nucleação, em meio à fase líquida, e o do crescimento da 

fase sólida formada. Durante a transformação de líquido em sólido, no interior do 

líquido podem surgir arranjos de átomos característicos de uma estrutura sólida. 

Esses arranjos são denominados embriões de sólido (“clusters”). Quando esses 

embriões se transformam em núcleos sólidos, há o início da solidificação, que 

prossegue com o crescimento (SHEWMON, 1969). As condições para a 

transformação ou não dos embriões em núcleos sólidos serão apresentadas a seguir. 

 
3.1.1. Nucleação Homogênea 

 

A chamada nucleação homogênea ocorre quando o núcleo da fase sólida se 

forma no interior do líquido e não sobre algum tipo de interface, como a parede do 

molde, a superfície de termopares imersos no banho líquido e a superfície de 

partículas sólidas dispersas no interior do líquido (ARANGO, 2016; KURZ, W.; 

FISHER, 1998). Esse tipo de nucleação ocorre quando os embriões do sólido 

presentes no interior do líquido diminuem a energia livre do sistema ao crescerem. 

Segundo a teoria clássica, a variação da energia livre durante a formação de 

uma estrutura sólida a partir do líquido pode ser expressada de acordo com a 

equação (3-1) (ARANGO, 2009; SHEWMON, 1969; WINEGARD, 1964) a seguir: 

 

	 ∆# = ∆#! + ∆#"	 (3-1)	
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A energia livre resultante, ∆%, é composta da energia de transformação do 

líquido no sólido denominada energia volumétrica, ∆%!, que é liberada pelo sistema, 

e de uma outra parcela chamada de energia de superfície e identificada por ∆%", que 

é consumida. O primeiro termo a direita da equação (3-1) é referente à energia 

necessária para a criação da interface sólido/líquido, que é consumida no processo 

de criação e, por esse motivo, atua como um impedimento para a formação do núcleo 

sólido. Quando se analisa a equação (3-1), pode-se assumir, de maneira a simplificar 

seu estudo, a forma do embrião (volume) como uma esfera de raio r. Portanto, 

∆%!	 ∝ 	(# e, consequentemente, ∆%" 	 ∝ 	($, pois a energia associada refere-se à área 

superficial da esfera embrionária. 

Na Figura 1 observa-se um máximo na curva ∆% × (, indicado pela intersecção 

de (% com ∆%%, correspondente ao chamado raio crítico, (%. Sabendo-se que 

naturalmente todo sistema busca diminuir sua energia livre, pode-se analisar por meio 

da curva definida pela Figura 1 que o embrião irá seguir um entre dois caminhos 

distintos e opostos definidos pelas seguintes condições: se o embrião apresentar 

tamanho menor que (%, ele terá menor probabilidade de crescimento, então seu curso 

natural e, o mais provável, será o da extinção; se o embrião apresentar tamanho maior 

que (%, ele terá maior probabilidade de crescer, por diminuir a energia livre do sistema. 

Considerando esses dois casos, pode-se ver que o comportamento do sistema 

caminha sempre para um estado de menor energia livre. 

 

Ao desenvolver a equação (3-1), Kurz et al. (KURZ, W.; FISHER, 1998) 

obtiveram duas expressões para o valor do raio crítico (% e da energia livre ∆%%. 

 +# = − $∙&!"
∆(#

= − $∙&!"∙)$
∆*$∙+),)$-

	 (3-2)	

 

 ∆## = ./∙0∙&!"
%

1∙∆(#&
=

./∙0∙&!"
% ∙)$

&

1∙∆*$
&∙+),)$-

&	 (3-3)	

onde:  *&" = energia de interface sólido/líquido; 

 ∆+' = entalpia de fusão por unidade de volume; 

 , = temperatura; 

 ,' = temperatura de fusão 
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Figura 1: Variação de energia livre em função do raio do embrião, com: 2! = temperatura de fusão; 
∆4" energia livre na formação do embrião de raio 5". Adaptado de Kurz (KURZ, W.; FISHER, 1998).  

 

Ao considerar as equações (3-2) e (3-3), nota-se que um aumento do super-

resfriamento térmico, ∆, = (, − ,'), ocasiona a diminuição dos seus valores (% e ∆%% 

(SHEWMON, 1969). 

O desenvolvimento feito por Perepezko (ASM-HANDBOOK, 1992) resultou na 

expressão abaixo (3-4) para a taxa de nucleação 3: 

 

 . = /6'
7&
0 ∙ /8∙0∙9(

&

7&
0 ∙ 2! ∙ 345 6−

./∙0∙&!"
% ∙)$

&

1∙:∙∆*$
&∙)∙+),)$-

&7	 (3-4)	

onde:  4" = número de átomos por metro cúbico; 

 5( = coeficiente de autodifusão no líquido; 

 6 = distância entre átomos; 

 7 = constante de Boltzmann. 
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Pode-se notar que o super-resfriamento, definido por 8, − ,'9, tem uma 

contribuição importante no cálculo do valor da taxa de nucleação. Nota-se que abaixo 

de um determinado super-resfriamento, a taxa de nucleação é desprezível, mas 

cresce exponencialmente acima desse valor, muitas vezes denominado de super-

resfriamento para a nucleação. 

 

3.1.2. Nucleação Heterogênea 
 

Quando o surgimento de núcleos do sólido ocorre sobre algum tipo de interface 

sólido-líquido existente, este processo é denominado de nucleação heterogênea. As 

interfaces que podem ser consideradas para a nucleação são as paredes do molde, 

ou mesmo superfícies de inclusões como as de óxidos, carbonetos, ou nitretos para 

citar algumas. Quando o núcleo se forma em contato com alguma interface, pode 

haver a diminuição da energia livre para a sua formação favorecendo a nucleação 

(ARANGO, 2016; KURZ, W.; FISHER, 1998). 

Considerando o ponto triplo existente no contato entre o embrião de sólido, o 

substrato para a nucleação e o banho líquido, o ângulo formado entre as tangentes à 

interface embrião-líquido e à interface embrião-substrato recebe o nome de ângulo de 

molhamento ou ângulo de contato, :. O conceito de molhamento, ilustrado na Figura 

2, é de grande importância na criação dos embriões, pois permite explicar o fracasso 

ou o sucesso da ocorrência da nucleação heterogênea. (ARANGO, 2016; 

SHEWMON, 1969; WINEGARD, 1964) 

A variação da energia livre de formação de um embrião de sólido sobre uma 

interface, ∆%)*+, depende do ângulo de contato, como mostrado abaixo (ARANGO, 

2016):  

 

 ∆#;<= = ∆# ∙ 9(:)		 (3-5)	
onde: ;(:) é o fator de forma definido por Kurz como (KURZ, W.; FISHER, 

1998): 

 

 9(:) = <1 4= > ∙ (2 + cos :) ∙ (1 − cos :)$		 (3-6)	
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Figura 2: Esquema de formação de um embrião sobre um substrato onde é indicado >, o ângulo de 

molhamento. Adaptado de Kurz (KURZ, W.; FISHER, 1998). 
 

Nota-se que o fator de forma decresce com a diminuição do ângulo de 

molhamento, resultando em uma menor energia livre de formação. A energia livre de 

formação do embrião sólido de tamanho crítico para a nucleação heterogênea é 

menor do que a energia de formação para a nucleação homogênea, tornando sua 

ocorrência mais provável. A equação (3-3) mostra que, quanto maior o super-

resfriamento, menor será a energia livre de formação do núcleo crítico, favorecendo a 

sua formação. 

Perepezko (ASM-HANDBOOK, 1992) desenvolveu uma expressão matemática 

para o cálculo da taxa de nucleação heterogênea, 3)*+, apresentada a seguir: 

 

.;<= = /6'
7&
0 ∙ /$∙0∙9(

&∙(.,@ABC)
7&

0 ∙ 27 ∙ 345 C6−
./∙0∙&!"

% ∙)$
&

1∙:∙∆*$
&∙)∙+),)$-

&79(:)D	 (3-7)	

onde:  4, = número de átomos do líquido por unidade de volume na região 

adjacente à superfície do substrato; 

 5( = coeficiente de autodifusão no líquido; 

 6 = distância entre átomos. 

 

A expressão mostra que, assim como na nucleação homogênea, o super-

resfriamento tem influência na taxa de nucleação. Porém, comparando-se as 

expressões para a nucleação homogênea e heterogênea, a taxa de nucleação 
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heterogênea é maior para o mesmo super-resfriamento devido ao fator de forma 

;(:) ≤ 1. A Figura 3 mostra o comportamento da taxa de nucleação heterogênea e a 

homogênea. Nota-se que para uma mesma taxa de nucleação, o super-resfriamento 

na nucleação heterogênea é menor do que na homogênea, e a sua taxa de maneira 

exponencial, explicando assim as observações experimentais que indicam que a 

nucleação ocorre quase sempre na forma heterogênea. 

 

 
Figura 3: Taxa de nucleação em função do super-resfriamento ∆2 = (2 − 2!), para os casos de 

nucleação homogênea e heterogênea. Adaptado de Flemings (FLEMINGS, 1974). 
 

 

3.2. Crescimento de Grãos 
 

Após a nucleação, ou seja, quando um embrião de tamanho crítico se torna um 

núcleo de sólido viável, inicia-se a etapa de crescimento. O tamanho e forma da 

estrutura de grãos final bruta de solidificação serão definidos pela disputa entre as 

etapas de nucleação e de crescimento. Essa estrutura formada tem grande influência 

nas propriedades do produto de fundição (GARCIA, 2007). 

A estrutura bruta de solidificação pode ser constituída de três tipos de zonas 

ilustradas na Figura 4. A presença ou não de uma determinada zona depende de 

diferentes variáveis do processo de fundição. As zonas típicas da estrutura bruta de 

solidificação típica são: (laranja) a zona coquilhada, situada na periferia do lingote 

fundido, junto à parede do molde, possuindo grãos equiaxiais com orientações 

aleatórias; (azul) a zona colunar, formada por grãos alongados com direções 

cristalográficas que muitas vezes estão associadas à direção de extração de calor, 

indicando a existência de textura e, (verde) zona equiaxial, situada na região central 
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do lingote e é formada por grãos equiaxiais geralmente maiores do que os da zona 

coquilhada. 

Próximo às paredes do molde, devido à alta taxa de nucleação proveniente do 

elevado super-resfriamento, há a formação de uma grande quantidade de grãos 

equiaxiais. O coeficiente de transferência de calor na interface metal/molde 

(BOCCALINI JÚNIOR, 1989) e a temperatura de vazamento (OHNO, 1987) têm 

grande influência na formação da zona coquilhada. Após a zona coquilhada, encontra-

se a zona colunar, composta usualmente por grãos, provenientes do crescimento 

dendrítico, orientados paralelamente à direção de extração de calor (BOCCALINI 

JÚNIOR, 1989), representados pelas superfícies limítrofes da Figura 4. O crescimento 

da zona colunar ocorre até que a nucleação e o crescimento dos grãos equiaxiais da 

região central se tornem mais favoráveis (ARANGO, 2009; OHNO, 1987). 

 

 
Figura 4: Representação esquemática das zonas tipicamente presentes em um lingote de 

fundição: Zona coquilhada (laranja); zona colunar (azul); e zona equiaxial (verde). Adaptado de 
Boccalini (BOCCALINI JÚNIOR, 1989). 

 

Na região mais interna do lingote (Figura 4) tem-se a zona equiaxial, que se 

assemelha à zona coquilhada por possuir grãos equiaxiais. Algumas teorias foram 

desenvolvidas para explicar o seu entendimento e são apresentadas a seguir: 
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• a Teoria do Super-resfriamento Constitucional explica que o surgimento da 

zona equiaxial ocorre devido ao crescimento de grãos equiaxiais à frente 

dos colunares por conta da existência de uma zona super-resfriada 

constitucionalmente, favorecendo então a nucleação e crescimento desses 

grãos equiaxiais e bloqueando o crescimento de grãos colunares 

(WINEGARD, 1964); 

• a Teoria dos Grãos Coquilhados Livres, proposta por Chalmers 

(CHALMERS, 1967), explica o surgimento da zona equiaxial a partir dos 

núcleos formados na parede do molde e posteriormente dispersos no meio 

líquido pelas correntes de convecção; 

• a Teoria da Refusão Parcial dos Braços Dendríticos sugere que a região 

dos grãos equiaxiais surge a partir de pedaços de braços dendríticos que 

se destacaram e foram transportados à frente de grãos colunares e 

cresceram como grãos independentes, bloqueando esses grãos colunares. 

A quebra dos braços de dendrita poderia ocorrer devido às forças de 

convecção do líquido e/ou refusão local (JACKSON et al., 1966). Para que 

o crescimento dos pedações de braços dendríticos ocorra, também é 

necessário a existência de uma zona super-resfriada constitucionalmente. 

• a Teoria dos Cristais Cadentes associa a formação da zona equiaxial ao 

surgimento dos núcleos formados na camada superior do lingote. Esses 

núcleos, formados devido à perda térmica, decantariam ao interior do 

lingote, cresceriam e impediriam o desenvolvimento de outras estruturas. 

Southin (SOUTHIN, 1967) apresenta os grãos em formas de cometas, com 

uma extremidade dendrítica e uma cauda de estrutura colunar; 

• a Teoria da Separação propõe que a zona equiaxial é constituída por grãos 

formados na superfície interna do molde e que se descolaram, antes da 

formação da casca sólida, devido a efeitos mecânicos causados 

principalmente pela turbulência do líquido durante o vazamento. A diferença 

dessa teoria para a dos Grãos Coquilhados Livres é que na Teoria da 

Separação, a nucleação, ocorre na parede do molde e no dos Grãos 

Coquilhados Livres, no líquido próximo à parede do molde. 

Note que a etapa de nucleação é essencial para todas as teorias que explicam 

a formação da zona equiaxial, exceto para a Teoria da Refusão Parcial (ARANGO, 
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2009), onde o grão se formaria a partir de pedaços de braços dendríticos que se 

destacaram. 

 

3.3. Refino por Inoculação 
 

Um dos processos de refino de grão da estrutura bruta de solidificação é a 

inoculação do banho líquido. Essa inoculação pode ser realizada por meio de adições 

ao banho líquido que contenham partículas ou que resultem na formação de partículas 

sólidas na temperatura do banho. O material dessas partículas deve ser propício para 

a nucleação heterogênea do sólido formado a partir do banho líquido. Nesse caso, as 

adições causam um aumento do número de núcleos sólidos e, consequentemente, na 

diminuição do tamanho médio de grão final (MAXWELL; HELLAWELL, 1975). 

O refino de grão geralmente traz efeitos benéficos como o aumento da fluidez 

para o processo de fundição (SADAYAPPAN et al., 2002), a dispersão de partículas 

de segunda fase (MAXWELL; HELLAWELL, 1975), a melhora do acabamento 

superficial e sua usinabilidade, bem como a melhoria de outras propriedades 

mecânicas (CIBULA; RUDDLE, 1949; MONDOLFO, 1983). Entretanto, em alguns 

casos descritos por Laporte e Mortensen, alguns elementos inoculantes podem 

também causar a fragilização do contorno de grão de determinadas ligas de cobre 

(LAPORTE; MORTENSEN, 2009). 

Arango (ARANGO, 2009) cita que um inoculante eficiente deve resultar na 

formação de partículas sólidas no banho líquido que (MURTY; KORI; 

CHAKRABORTY, 2002): (1) tenham ponto de fusão maior que a do banho, portanto, 

permanecendo sólidas nessa temperatura; (2) fiquem dispersas no banho, e (3) 

possuam tamanho maior que um determinado valor crítico, definido por Greer et al. 

(GREER et al., 2000) e dependente do super-resfriamento do banho. 

Greer et al. apresentaram um modelo chamado de crescimento livre (free-

growth model) que identifica as condições para que um núcleo sólido formado sobre 

uma partícula sólida (substrato nucleante super-resfriado de tamanho mínimo = = (% 

representado pela Figura 5) consiga crescer “livremente” e resultar em um novo grão 

(GREER et al., 2000). Se as condições não forem satisfeitas, o núcleo sólido poderia 

até se formar sobre a partícula, porém, seu crescimento pararia antes dele englobar 

completamente o substrato. Para cada super-resfriamento do líquido, o modelo mostra 

que partículas com tamanhos maiores que um determinado valor crítico (dependente 
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do super-resfriamento) permitem o crescimento livre do núcleo sólido e, conforme 

estudos de (TRIVEDI; KURZ, 1994) e (RAPPAZ; DANTZIG, 2009), a composição do 

soluto também controlam a taxa de crescimento desse núcleo. Apesar desse modelo 

não ser exatamente um modelo para a nucleação de grãos, ele tem uma relação muito 

próxima aos modelos apresentados, pois se a partícula tem tamanho menor do que o 

crítico e o crescimento livre não é possível, seria como se o grão sólido não tivesse 

nucleado. 

 

 

Os mecanismos que controlam a inoculação nas ligas estudadas por Kim e 

Cantor, Mohanty e Gruzleski incluíam os efeitos dos tipos de substrato e do super-

resfriamento (KIM; CANTOR, 1992, 1994; MOHANTY; GRUZLESKI, 1995). Além 

desses efeitos, os pesquisadores Bramfitt, Cibula, Ruddle, Davies, Dennis, Hellawell, 

Maraşli e Hunt levaram em conta a influência das orientações cristalográficas do 

núcleo sólido e do substrato na energia da interface sólido-substrato (BRAMFITT, 

1970; CIBULA; RUDDLE, 1949; DAVIES; DENNIS; HELLAWELL, 1970; MARAŞLI; 

HUNT, 1998). O inoculante age como a superfície de um substrato que favorece a 

ocorrência da já descrita nucleação heterogênea. Então, quanto maior a interação 

 
Figura 5: Nucleação heterogênea sobre um substrato de TiB2 de uma calota esférica de sólido com a 

representação de um raio de curvatura mínimo limitado pelo diâmetro da partícula do substrato. 
Adaptado de Greer et al. (GREER et al., 2000). 
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entre o substrato e o núcleo, maior será o êxito da ocorrência da nucleação e, assim, 

seu crescimento (ARANGO, 2009; STURZ et al., 2005). 

Quando considerada a interação entre o substrato e o núcleo gerado, pode-se 

ter três tipos distintos de interface: a coerente; a semi-coerente e a incoerente. No 

estudo de Turnbull e Vonnegut (TURNBULL; VONNEGUT, 1952), o desajuste entre o 

substrato e o núcleo é correlacionado com o parâmetro de rede, resultando em um 

valor > que quantifica a relação de orientação cristalográfica entre os cristais do 

substrato e do núcleo formado. O menor valor do desajuste é o da interface coerente, 

seguido pelo da interface semi-coerente até o maior valor de desajuste calculado para 

a interface incoerente. 

 

3.4. Inoculação de Ligas de Cobre 
 

Os trabalhos de pesquisa sobre a inoculação do cobre e suas ligas são 

limitados e muitas vezes inconclusivos. Mondolfo (MONDOLFO, 1983) fez um 

levantamento, a partir de outros estudos, de algumas adições como possíveis agentes 

inoculantes para ligas de cobre, identificando o seu efeito no refino de grão conforme 

pode ser visto na Tabela 1 abaixo. Cibula (CIBULA, 1954) apresentou uma série de 

possíveis partículas inoculantes para ligas de cobre (Tabela 2). O autor sugere que as 

partículas devem ter estrutura cristalina compatível com o sólido a ser formado, assim 

como comentado anteriormente sobre coerência cristalográfica. De forma geral, 

autores citam que o maior desajuste possível para o substrato ser utilizado como um 

bom inoculante é 30% (CIBULA, 1954). 

 
Tabela 1: Adições e seus efeitos no refino de grão reportado. Adaptado de Mondolfo 

(MONDOLFO, 1983) 
Adição Efeito de refino Adição Efeito de refino 

Ag Não Nb Sim 
B Sim Ni Sim 
Be Sim Te Sim 
Co Sim Ti Sim 

CoB2 Sim Ti-Be+Cr Sim 
Cr Sim TiB2 Sim 
Fe Sim V Sim 

Fe+Mn Sim W Sim 
FeB2 Sim Zr Sim 
Mo Sim ZrB2 Sim 
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Tabela 2: Nucleantes propostos por Cibula e seus respectivos desajustes em comparação aos 

parâmetros de rede do Cu puro CFC, adaptado de Cibula (CIBULA, 1954). 
Nucleante TiC TiN TiB2 VC VN VB2 CrB2 FeB MnB 

Desajuste [%] 20 17 19 15 14 18 16 18 18 
Nucleante ZrC ZrN ZrB2 NbC NbN NbB2 Mo2C MoC MoB2.5 

Desajuste [%] 30 28 24 23 21 21 17 13 18 
Nucleante WC W2C WB2.5 AlB2      

Desajuste [%] 13 17 17 18      

 

Para verificar os efeitos de adições no cobre puro, Cibula (CIBULA, 1954) 

desenvolveu um estudo sobre a presença de Sn em teores entre 10 a 15% em massa1 

(diagrama de fases, Figura 87) e não observou nenhum efeito notável sobre o 

tamanho médio de grãos. Wallace e Kissling (KISSLING; WALLACE, 1963) 

adicionaram 1% em massa de alumínio, notando algum refino no cobre, ao contrário 

das adições de zinco que não tiveram efeito algum. Quando os autores adicionaram 

ao cobre teores extremamente baixos de Fe (0,05% a 0,07% em massa), houve refino 

moderado.  

Na pesquisa realizada por Gould et al. (GOULD; FORM; WALLACE, 1960), a 

adição de partículas de ferro (0,02%) ao cobre líquido com superaquecimento baixo 

(<50 °C) também resultou em um refino, atribuído à nucleação heterogênea sobre 

essas partículas. Entretanto, com o aumento do superaquecimento, os autores 

notaram o desaparecimento do efeito de refino, possivelmente devido à dissolução 

das partículas de ferro antes do início da solidificação, impossibilitando a nucleação 

heterogênea. Outros pesquisadores como Patchett e Abbaschian (PATCHETT; 

ABBASCHIAN, 1985) estudaram a adição de ferro no cobre puro em teores entre 

0,57% a 7,5%. Concluíram que o tamanho de grão decresceu para adições em teores 

até 2,8%Fe, acima do qual houve uma queda brusca, possivelmente relacionada à 

presença de partículas/precipitados de Fe-@ e da formação de Cu-@ pela reação 

peritética com o cobre líquido. Cibula (CIBULA, 1954), em uma liga Cu-10%Sn, fez 

estudos com adição de Fe onde foi observado um refino moderado com teores de até 

1,6%Fe. Quando adicionados Zr e B simultaneamente, foi obtido um refino 

significativo. O autor levantou a hipótese da formação de partículas de ZrB2 que 

 
1 No presente trabalho, todas as menções de composição de liga estão em porcentagem 

mássica a menos que seja indicado de outra forma. 
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serviram de substratos para a nucleação heterogênea, mas tais partículas não foram 

caracterizadas. 

Reif e Weber (REIF; WEBER, 1987) realizaram pesquisas com ligas do sistema 

Cu-Zn (teor de zinco variando de 30 a 36%) e não detectaram refino com adição 

somente de B, ou mesmo de B com Fe. Entretanto, em outra etapa do estudo, apesar 

de não notarem efeito significativo da adição de Cu-Zr-B, perceberam que adições 

crescentes de Zr causavam um refino de grão expressivo na presença dos seguintes 

elementos e teores: 0,02%Mg, 0,02%Fe, 0,02%P e 0,01%B.  

Sadayappan et al. (SADAYAPPAN et al., 2002, 2004) observaram um leve 

refino de grão com a adição de ferro e boro em uma liga Cu-Zn contendo estanho e 

chumbo. Os autores notaram também que, na presença de alumínio ou chumbo, a 

ação refinadora do B como inoculante foi mais pronunciada, porém em ambos os 

estudos não foram investigados os motivos para explicar esse refino. 

Quando Cibula (CIBULA, 1954), nos seus experimentos com a liga Cu-10%Sn, 

adicionou o Zr na presença de carbono, ele notou um elevado refino de grão mesmo 

para teores tão pequenos quanto 0,01%Zr. Foi sugerido que houve a formação de 

partículas de ZrC e que estas serviriam de substratos para a nucleação heterogênea. 

Todavia, ele verificou que a adição de B gerava também um refino em menor escala, 

levando-o a concluir que ocorreu a formação de ZrB2 preferencialmente ao ZrC, mas 

que o ZrB2 não era tão eficiente como refinador. Os mecanismos de refino de grão 

não foram estudados mais a fundo pelo autor (CIBULA, 1954). 

Alguns autores também confirmaram o efeito de refino de grão causado pela 

adição de Zr ao banho líquido fundido do sistema Cu-Sn-A, onde A pode representar 

diferentes elementos. Dentre estes autores, pode-se citar: Couture e Edwards 

(COUTURE; EDWARDS, 1974), com as ligas Cu-10%Sn-2%Zn, Cu-10%Sn-10%Pb e 

Cu-5%Sn-5%Zn-5%Pb, e Martorano e Capocchi (MARTORANO; CAPOCCHI, 2000) 

em ligas Cu-8%Sn com adição de 0,08%Zr. Em um estudo mais recente, Sadayappan 

et al. (SADAYAPPAN et al., 2004), após adicionarem Zr a uma liga de 

Cu-14%Zn-4,5%Si, observaram o refino mesmo sem a presença do estanho. A partir 

dos dados coletados por Reif e Weber (REIF; WEBER, 1987), foi proposta uma adição 

contendo Zr-Mg-Fe-P sem B para ser utilizada como inoculante nas ligas do sistema 

Cu-Zn. 

Em estudos recentes, Balart et al., Cziegler e Schumacher analisaram o refino 

de grão do cobre puro (BALART; PATEL; FAN, 2014) e de ligas de cobre (CZIEGLER; 
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SCHUMACHER, 2016) com o objetivo de entender os mecanismos de inoculação. No 

estudo de Balart et al. (BALART; PATEL; FAN, 2014), na presença de grafite em flocos 

cobrindo o banho, o cobre desoxidado com fósforo (DHP-Cu2) foi fundido a 1200 °C 

em cadinho de grafite-argila. Ao banho fundido, Balart realizou diversas adições como: 

a de MgO seguido ou não de adições posteriores de P (na forma de uma liga Cu-P) 

ou B (na forma Cu-B); a de Mg (na forma de Cu-Mg) na tentativa de se formar MgO 

localmente; a de B (na forma de Cu-B) e Ti (na forma de liga Cu-Ti) na tentativa de se 

gerar TiB2 e, por último, a desoxidação do banho com pó de alumínio seguido da 

adição de B (na forma de Cu-B) e Al (pó de alumínio) na tentativa de formação de AlB2 

localmente. Suas conclusões foram que o efeito de refino aumenta quanto maior for a 

taxa de resfriamento e quanto menor o superaquecimento e, também, que a adição 

de Mg, B, Ti ou Al não se mostrou eficientes para a obtenção de uma estrutura 

refinada. 

Em um segundo estudo, Balart et al. (BALART; PATEL; FAN, 2015) tentaram 

refinar o tamanho de grão da estrutura bruta de solidificação do cobre puro com 

adições de pares de elementos que poderiam formar diferentes boretos. As adições 

foram: Ti + B, Zr + B, Al + B ou Ca + B. Em outros experimentos, foram adicionados 

diretamente as partículas WC e NbB2. Em todos os casos o refino de grão não foi 

significativo. 

Em um terceiro estudo, Balart et al. (BALART et al., 2015) adicionaram P e 

0,017% Zr ao banho de Cu puro e não observaram alterações significativas na 

estrutura de grãos. Entretanto, ao aumentar o teor das adições de P e de Zr para 

0,04% e 0,37%, respectivamente, houve refino notável, alterando a estrutura de grãos 

colunares para grãos equiaxiais. 

Um posterior estudo de Balart et al. (BALART et al., 2016) considerou adições 

de P e Zr ao banho líquido de Cu para o refino de grão da estrutura bruta de 

solidificação e, nos casos onde houve refino, notou-se a presença de partículas 

contendo Zr. 

Na comparação das estruturas brutas de solidificação de 0,1%P e 0,5%P sem 

Zr deste estudo (BALART et al., 2016), houve refino tímido porém perceptível, 

entretanto houve também a diminuição da temperatura de superaquecimento do 

 
2 DHP-Cu: Cobre desoxidado com fósforo e com alto residual de fósforo, liga comercialmente 

pura, com 99,9% min Cu, 0,015% máx Ag e entre 0,015 e 0,040% em peso de residual de P. 
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banho entre as duas amostras e, baseando-se em estudos anteriores de diversos 

autores, a diminuição do superaquecimento promove o refino de grão, portanto não 

se pode afirmar a real atuação do P, no efeito de refino do tamanho de grãos, neste 

caso sem uma comparação das estruturas sob o mesmo superaquecimento. 

Quando foi adicionado 0,4% Zr sem P ao banho líquido de Cu puro (BALART 

et al., 2016), a estrutura resultante não apresentou refino algum, mas devido ao fato 

de não se ter uma corrida sem a presença do Zr, não há como inferir sobre o real 

efeito da adição de Zr na estrutura bruta de solidificação. Ao adicionar ao banho 

líquido de Cu puro, 0,04%P e 0,4%Zr, houve um claro refino de grão, mas, ao 

compará-lo com o resultado do experimento Cu-0,4%Zr-0,15%P, o efeito de refino 

desaparece. Na análise no Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV), foram 

encontrados precipitados facetados na amostra Cu-0,4%Zr-0,15%P, entretanto, não 

foram encontrados com clareza os mesmos na amostra Cu-0,4%Zr-0,04%P. 

Ao comparar diretamente os resultados dos ensaios mostrados acima, nota-se 

que ocorre uma redução no refino de grão ao se aumentar a porcentagem de adição 

de P. Os autores não explicam qual o motivo para esse comportamento, apenas 

levantam a hipótese de que o P serve para retirar o oxigênio (O) do banho e que essa 

retirada acaba eliminando o efeito de restrição de crescimento que o oxigênio 

desempenha. Todavia, não explica o porquê no ensaio com composição de 

Cu-0,4%Zr-0,04%P obteve-se refino e no caso Cu-0,04%Zr (ausência de P) não 

houve (BALART et al., 2016). 

Analisando os estudos de Balart et al. (BALART et al., 2015, 2016; BALART; 

PATEL; FAN, 2015), nota-se que o P adicionado isoladamente ao cobre puro causa 

uma perda de refino. Essa perda foi atribuída à retirada do oxigênio em solução no 

banho líquido, ou seja, à desoxidação pela formação de algum tipo de óxido de 

fósforo. Acredita-se que o oxigênio em solução reduz a velocidade de crescimento 

dos grãos (efeito de restrição de crescimento) e, portanto, aumenta o número de 

núcleos sólidos formados, diminuindo assim o tamanho médio de grão final. Os 

autores (BALART et al., 2015, 2016; BALART; PATEL; FAN, 2015) também 

observaram um efeito semelhante causado pela adição isolada de Zr ao banho de 

cobre puro, ou seja, uma pequena diminuição no tamanho médio de grão. Esse efeito 

também foi atribuído à retirada de oxigênio de solução a partir da formação de algum 

tipo de óxido de zircônio e, consequentemente, a uma diminuição do efeito de 

restrição de crescimento. No Microscópio Eletrônico de Varredura, foram observadas 
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algumas partículas não-facetadas, aparentemente óxidos, com presença de P e Zr 

observados por Balart et al. (BALART et al., 2016) por meio do EDS levantado. 

Considerando os trabalhos de Balart e diversos colaboradores (BALART et al., 

2015, 2016; BALART; PATEL; FAN, 2015, 2014), pode-se notar que ao adicionar P e 

Zr ao cobre puro, houve um aumento no tamanho médio de grão e, portanto, uma 

diminuição na taxa de nucleação, mesmo para adições de Zr até 0,17%. Quando 

fixada a adição de Zr em 0,4% e variando-se a adição de P, observou-se que em 

valores de 0,04%P, o efeito de refino foi notado, porém ao elevar esse percentual para 

0,15%P foi observado, pelos autores, a ocorrência de partículas facetadas. Entretanto 

não foi observado o efeito de refino de grão nessa situação, não havendo uma 

explicação para tal fato, podendo-se apenas supor que esse fato decorre da ausência: 

do zinco e/ou de uma restrição de crescimento. 

No trabalho de Arango (ARANGO, 2016), observou-se que, com adições de Zr 

em teores entre 0,04 e 0,4% à liga Cu-8%Sn, ocorre o refino de grão significativo 

somente na presença de uma fonte de carbono no banho líquido. Essa fonte pode ser 

um cobertura de pó de grafita ou, conforme descoberto durante a execução desta 

pesquisa de mestrado e apresentado à frente (item 4.2.1), o próprio cadinho. O refino 

coincide com o surgimento de partículas facetadas cujas evidências levantadas por 

Arango (ARANGO, 2016), indicaram ser formadas de ZrC. Essas partículas podem 

ter funcionado como substrato para a nucleação heterogênea da fase Cu-a. Sem uma 

fonte de C, mesmo com a adição simultânea de Zr e P ao banho líquido, o refino de 

grão e a formação de partículas facetadas não foram observados. 

Nagasima (NAGASIMA, 2017), seguindo a metodologia de Arango (ARANGO, 

2016), realizou adições de Zr em teores entre 0,08%Zr e 0,16%Zr à diversos banho 

da liga Cu-30%Zn e também obteve refino de grão. O refino coincidiu com adições 

simultâneas de Zr e P, sem a necessidade de uma fonte de carbono disponível. Além 

disso, simultaneamente à ocorrência do refino também se observaram partículas 

facetadas formadas de ZrP. Não foram observadas evidências que pudessem indicar 

a presença de ZrC, como observado por Arango (ARANGO, 2016). Quando há a 

presença simultânea somente de C e Zr (sem a presença de P) no banho líquido dessa 

liga Cu-30%Zn, o refino e a presença de partículas facetadas não foram observados. 

Esses estudos mostram evidências que indicam que as adições necessárias 

para o refino de grão de ligas do sistema Cu-Sn são diferentes das adições para o 

sistema Cu-Zn. Além disso, quando são realizadas adições simultâneas de Zr, C e P 
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nos dois sistemas, o tipo de partícula que surge e que parece ser responsável pelo 

refino, também difere entre os sistemas. Nota-se a necessidade de se realizarem mais 

estudos para esclarecer os mecanismos de refino de grão nos dois sistemas e permitir 

a otimização do processo de inoculação. 

 

3.5. Diagramas de Fases Pertinentes 
 

Os diagramas de fase disponíveis na literatura e pertinentes a este trabalho 

estão apresentados neste item para facilitar uma análise das possíveis fases a serem 

formadas na presença das adições consideradas. Os diagramas inclusos são (as 

figuras encontram-se no Apêndice item 8.1): os binários Cobre-Estanho (Figura 87); 

Cobre-Zinco (Figura 88); Cobre-Zircônio (Figura 89); Cobre-Fósforo (Figura 90); 

Carbono-Zircônio (Figura 91); Oxigênio-Zircônio (Figura 92); Enxofre-Zircônio (Figura 

93); Nitrogênio-Zircônio (Figura 94) e os ternários Cobre-Estanho-Zircônio (Figura 95); 

Cobre-Fósforo-Zircônio (Figura 96); Cobre-Estanho-Zinco (Figura 97); 

Cobre-Fósforo-Estanho (Figura 98 e Figura 99) e Oxigênio-Fósforo-Zircônio (Figura 

100 e Figura 101). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Descrição Geral dos Experimentos 
 

Os experimentos executados neste trabalho buscaram verificar a influência dos 

elementos C, Zr, e P no refino de grão de três tipos de ligas representantes dos 

sistemas Cu-Sn, Cu-Zn e Cu-Sn-Zn e indicadas a seguir: Cu-8%Sn, Cu-30%Zn e 

Cu-4%Sn-15%Zn. A cada uma das ligas foram adicionados diferentes teores dos 

elementos Zr, P e C para analisar os seus efeitos na estrutura de grãos bruta de 

solidificação. Na Tabela 3 estão apresentadas as composições nominais e indicações 

da adição ou não de C. A adição de C ao banho líquido foi conduzida pela utilização 

de uma cobertura de grafite em pó de alta pureza sobre a superfície do banho. 

 
Tabela 3: Composição nominal das corridas. 

 Copo _1 Copo _2 
 Composição nominal Carbono Composição nominal Carbono 

FT_99 Cu – 8%Sn – 0%P Não Cu – 8%Sn – 0%P – 0,08%Zr Não 
FT_12 Cu – 8%Sn – 0,3%P Não Cu – 8%Sn – 0,3%P – 0,08%Zr Não 
FT_13 Cu – 8%Sn – 0,3%P Não Cu – 8%Sn – 0,3%P – 0,08%Zr Não 
FT_14 Cu – 8%Sn – 0,03%P Não Cu – 8%Sn – 0,03%P – 0,08%Zr Não 
FT_17 Cu – 8%Sn – 3%P Não Cu – 8%Sn – 3%P – 0,08%Zr Não 
FT_15 Cu – 8%Sn – 0,3%P Sim Cu – 8%Sn – 0,3%P – 0,08%Zr Sim 
FT_16 Cu – 8%Sn – 0,3%P Não Cu – 8%Sn – 0,3%P – 0,08%Zr Sim 
FT_40 Cu – 8%Sn – 0,03%P Sim Cu – 8%Sn – 0,03%P – 0,08%Zr Sim 
FT_35 Cu – 8%Sn – 0,03%P Sim Cu – 8%Sn – 0,03%P – 0,16%Zr Sim 
FT_36 Cu – 8%Sn – 0%P Sim Cu – 8%Sn – 0%P – 0,16%Zr Sim 
FT_23 Cu – 8%Sn – 0,03%P – 0,08%Zr Não Cu – 8%Sn – 0,03%P – 0,16%Zr Não 

     
FT_21 Cu – 30%Zn – 0,03%P Sim Cu – 30%Zn – 0,03%P – 0,08%Zr Sim 
FT_24 Cu – 30%Zn – 0,03%P Não Cu – 30%Zn – 0,03%P – 0,08%Zr Não 

     
FT_25 Cu – 4%Sn – 15%Zn – 0,03%P Sim Cu – 4%Sn – 15%Zn – 0,03%P – 0,08%Zr Sim 

 

A primeira série de experimentos (FT_01 até FT_11) consistiu de testes 

preliminares utilizados para validar a metodologia e garantir uma reprodutibilidade 

adequada dos ensaios, incluindo a repetição de alguns ensaios obtidos por Arango 

(ARANGO, 2016). Por ser uma série de ajustes da metodologia, ela não será 

apresentada neste estudo. Os experimentos apresentados na Tabela 3 foram 
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conduzidos com diferentes quantidades de adições dos elementos C, P e Zr com o 

intuito de mostrar e permitir a análise de seus efeitos no refino de grão das ligas 

estudadas. 

As matérias-primas utilizadas na confecção das ligas foram: cobre eletrolítico 

(denominado Cu-CP) com composição de 99,9%Cu; estanho eletrolítico grau A 

(denominado Sn-GA) com composição de 99,92%Sn e ligas para adição de Zr, P e 

Zn, sendo elas a: Cu-50%Zr; Cu-15%P; Cu-26,8%Zn e Zn puro (eletrolítico), 

respectivamente. As análises químicas das matérias-primas estão mostradas na 

Tabela 4 (ARANGO, 2016; NAGASIMA, 2017). 

 
Tabela 4: Análise química das matérias-primas utilizadas nos ensaios para obtenção dos lingotes 

fundidos (retirado de (ARANGO, 2016; NAGASIMA, 2017)). 
 %Cu %Sn %Zn %Zr %S %Fe %Si %Pb %P %Outros 

Cu - CP 99,900 0,009 – – – 0,0260 0,002 – 0,0090 0,070 
Sn - GA 0,005 99,927 – – 0,0005 0,0026 – 0,0412 0,0059 0,023 

Cu - 50%Zr 49,280 0,050 – 50,300 – 0,0500 0,050 0,0300 – 0,23 MAX 
Cu - 15%P 84,980 – – – – 0,0510 – – 14,900 0,070 

Cu - 26,8%Zn 73,200 – 26,800 – – – – – – – 
Zn eletrolítico 0,001 0,001 99,995 – – 0,002 – 0,003 – 0,004 

 

Todos os ensaios realizados utilizaram a metodologia criada e aperfeiçoada 

por Arango (ARANGO, 2016) e seguida por Nagasima (NAGASIMA, 2017) para a 

fundição das ligas e posterior análise dos resultados. 

 

4.2. Obtenção das Amostras 
 

As etapas empregadas na obtenção dos lingotes de onde foram extraídas as 

amostras estão indicados no fluxograma da Figura 6 e serão explicadas em detalhes 

nos próximos itens. Os experimentos foram definidos e identificados conforme a 

Tabela 3. Os valores de Zr, P e a presença ou não de Carbono3 também foram 

mostrados para evidenciar as adições. 

 

 
3 Quando citada a presença, adição ou supressão do elemento C (Carbono) neste texto, 

entende-se que é o elemento Carbono na forma de “pó de grafite” presente ou não no banho líquido do 
fundido. 
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Figura 6: Fluxograma da confecção das corridas deste estudo. 

  



  

 

32 

4.2.1. Fusão e Adições ao Banho Líquido 
 

O preparo que antecede a fusão se deu com pesagem da carga principal 

contendo Cu-CP, Sn-GA, Cu-15%P, Cu-50%Zr, Cu-26,8%Zn e Zn puro para a 

obtenção da composição em peso nominal conforme a Tabela 3 e das adições, 

quando necessárias, de Cu-15%P e Cu-50%Zr. A adição de P a banhos de ligas de 

cobre tem geralmente o objetivo de desoxidação a partir da formação de óxidos de 

fósforo (NEFF, 2008). A carga principal, pesando cerca de 1,5 kg, era depositada 

dentro de um cadinho de grafite-argila (previamente preparado segundo as 

recomendações do fabricante4), que então era inserido em um forno tipo mufla com 

elevador (diagrama do forno representado pela Figura 7) com a temperatura ajustada 

para 1250 °C (previamente aquecido e com estabilização nessa temperatura por no 

mínimo 1 h antecedente ao início da fusão). Quando se desejava adicionar carbono e 

proteger o banho a partir de uma cobertura de pó de grafita sobre o banho líquido, 

esse pó era adicionado no cadinho juntamente com a carga a ser fundida. 

Após 35 minutos da colocação do cadinho no forno, a fusão completa da carga 

já havia ocorrido e o cadinho era então retirado momentaneamente do forno para a 

adição do desgaseificante (Cu-15%P). Posteriormente, agitava-se o banho com barra 

de sílica vítrea limpa (primeiramente em solução química e posterior limpeza 

mecânica e seca em forno mufla) quando não se adicionava Carbono ou com uma 

barra de grafite limpa (limpeza mecânica e seca em forno mufla) nos ensaios onde se 

adicionava Carbono. No caso excepcional dos experimentos FT_99 e FT_36, a etapa 

de adição do Cu-15%P foi suprimida, efetuando-se somente a agitação do banho para 

homogeneização completa de sua composição no banho líquido. 

O cadinho era novamente colocado no forno após a agitação do banho para 

aguardar uma possível ação desoxidante do Cu-15%P adicionado e para a 

obtenção/homogeneização da temperatura do banho líquido até a desejada para o 

vazamento. Após adicionais 35 min, o cadinho era retirado do forno e parte do banho 

vazada para um copo de areia “shell” (previamente seco em estufa) para solidificação 

e obtenção do lingote cilíndrico. A outra parte do banho era vazada para uma pequena 

lingoteira em formato de moeda (destinada ao procedimento de extração de 

 
4 Quando novo, o cadinho era aquecido a 200 ºC por 2 h e em seguida elevado sua temperatura 

à 900 ºC por mais 2 h seguido do resfriamento ao ar fora do forno. 
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partículas/precipitados). Note que, exceto pelo experimento FT_23, neste primeiro 

vazamento (para obtenção do primeiro lingote de cada ensaio) não há a adição de Zr. 

Ao banho líquido restante no cadinho, era feita a adição de zircônio (na forma 

Cu-50%Zr) no teor descrito para cada ensaio na Tabela 3, seguido de agitação do 

banho com a barra de sílica vítrea ou de grafite e de posterior retorno do cadinho ao 

forno para mais 35 minutos para a obtenção/homogeneização da temperatura do 

banho líquido até a desejada para o segundo vazamento. Após esse período, o banho 

era vazado para mais um copo de areia “shell” para se obter mais um lingote e mais 

uma moeda para utilização no procedimento de extração de partículas. O restante do 

metal líquido era vazado em uma lingoteira (sobra). 

As adições de Cu-15%P e Cu-50%Zr ao banho fundido foram realizadas por 

meio de um envelope feito de folha de cobre puro contendo em seu interior o elemento 

de adição na forma de pó (ilustrado pela Figura 8). No caso do experimento FT_23, 

na etapa de adição de Cu-15%P também se adicionou Cu-50%Zr e na segunda etapa 

a adição somente de Cu-50%Zr, seguindo os valores descritos na Tabela 3. Note que, 

em cada experimento (corrida), sempre foram executados dois vazamentos a partir 

do banho contido no cadinho: o primeiro antes e da adição de Zr e o segundo após 

sua adição (exceto pelo experimento FT_23). Essa metodologia permite verificar com 

melhor precisão o efeito da adição de Zr na estrutura bruta de solidificação. Logo, em 

todas as corridas foram obtidos dois lingotes cilíndricos e duas moedas. 

No início dos trabalhos experimentais do presente estudo, foram conduzidos 

alguns ensaios preliminares com cadinhos de diferentes materiais5, caracterizados 

pelos fabricantes como: Cadinhos de Grafite ligado a Carbono, Cadinhos de Carbeto 

de Silício e cadinhos de Grafite-Argila. Esse ensaios tinham o objetivo de mostrar se 

o material do cadinho poderia fornecer uma quantidade de carbono suficiente para 

causar ou alterar o refino de grão, ou seja, se ele poderia fazer a função da cobertura 

de pó de grafite. Essa informação foi muito importante para os ensaios onde não se 

desejava adicionar carbono ao banho. Os ensaios (não apresentados neste estudo) 

mostraram que os cadinhos de Grafite ligado a Carbono tinham efeito na 

macroestrutura de grãos (portanto, no refino de grão) semelhante, mas com menor 

intensidade, à cobertura de pó de grafite. Logo, os cadinhos de Grafite-Argila foram 

 
5 Cadinhos utilizados foram da Morgan Advanced Materials para o cadinho de Grafite ligado a 

Carbono (www.morganmms.com/) e da Corona Cadinhos para os cadinhos de Grafite-Argila e Carbeto 
de Silício (www.coronacadinhos.com.br). 
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utilizados em todos os experimentos apresentados no presente trabalho para que a 

introdução ou não de carbono ao banho líquido fosse controlada apenas pela 

colocação ou não da cobertura de pó de grafita. 

Com o objetivo de diminuir as interferências externas de processo, buscou-se 

reutilizar os cadinhos para mais de um experimento e para possibilitar tal condição, 

executou-se a limpeza desses cadinhos entre um ensaio e outro. Essa limpeza teve 

por objetivo a remoção de materiais aderidos à parede interna do cadinho e consistiu 

em utilizar uma escova de cerdas de aço seguido de limpeza com um pano úmido e 

posterior uso de ar comprimido para a retirada de eventuais particulados. O cadinho 

foi também colocado em um forno com temperatura de 100 ºC por 1 h para garantir 

sua secagem e eliminação de umidade. Para verificar se esse processo de limpeza 

era eficaz em evitar contaminações de P ou Zr de ensaios posteriores, foram feitos os 

ensaios FT_12 (cadinho novo) e FT_13 (mesma composição nominal de FT_12, com 

o mesmo cadinho, porém submetido à limpeza descrita). As macroestruturas 

apresentadas para os dois experimentos (Figura 15 itens (e) até (h)) são 

semelhantes, indicando a ausência de algum tipo de efeito de possíveis resíduos que 

poderiam ter sido carregados entre um ensaio e outro. Somente quando não possível 

a reutilização do cadinho com segurança, o mesmo foi substituído por um novo de 

mesmas especificações, respeitando seu preparo pré-ensaio já descrito. 

 

4.2.2. Vazamento e Solidificação 
 

O vazamento do banho líquido foi feito manualmente em duas etapas, 

conforme descrito anteriormente (4.2.1) utilizando um copo de areia shell 

(tec-tip® Ecil). Esse modelo de copo de areia é comercializado com um termopar 

posicionado no seu centro e inserido no interior de um tubo de alumina. Seu termopar 

era retirado para não afetar a solidificação e, quando desejado, eram inseridos dois 

termopares do tipo K com bainha de aço inoxidável de 1,5 mm de diâmetro, recobertos 

com tinta refratária (Foseco - Firit 5®) e posteriormente com tinta à base de grafite 

(Foseco - Dycote 11). O posicionamento dos termopares está indicado na Figura 

9 (a) e (b). O procedimento de pintura dos termopares possibilitou às suas 

reutilizações em todos os ensaios escolhidos para a medida da temperatura. Os 

termopares eram conectados a um sistema de aquisição de dados por meio de fios 

de compensação blindados com trança metálica para minimizar a captação de ruídos 
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eletrônicos. A solidificação de todos os lingotes ocorreu no interior do copo de areia 

exposto ao ambiente e sem auxílio de quaisquer recursos para alterar a taxa de 

resfriamento natural imposta pelo ambiente (temperatura ambiente por volta de 

25 ºC). 

 

 

Figura 7: Diagrama esquemático do forno elevador utilizado, esquema de Arango 
(ARANGO, 2016). 

 

 
Figura 8: Envelope feito de folha de cobre, com a adição necessária em formato de pó 
(Cu-15%P ou Cu-50%Zr), para a introdução dentro do banho líquido. Foto de Arango 

(ARANGO, 2016). 
 

Com o objetivo de validar o procedimento experimental utilizado, foram 

realizadas duas corridas para obtenção de quatro lingotes com as seguintes 

composições nominais: Cu-8%Sn-0,03%P, Cu-8%Sn-0,03%P-0,08%Zr (FT_40-1 e 
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FT_40-2, respectivamente), Cu-8%Sn-0,03%P e Cu-8%Sn-0,03%P-0,16%Zr 

(FT_35-1 e FT_35-2, respectivamente). Esses dois experimentos foram realizados 

com a cobertura de grafita sobre o banho líquido. As macrografias das seções 

longitudinais dos quatro lingotes foram comparadas com algumas macrografias 

apresentadas por Arango (ARANGO, 2016) em condições experimentais 

semelhantes, mostrando uma boa concordância (a ser visto na Figura 14 e Figura 18 

à frente) e indicando que o procedimento experimental adotado no presente trabalho 

está consistente com o utilizado por Arango (ARANGO, 2016). 

 

 
(a) (b) 

Figura 9: Copo de areia utilizada no experimento, neste caso com os termopares inclusos (a); e 
esquema do corte transversal do copo de areia utilizado (b), com termopar posicionado pela base e 

outro posicionado pela lateral. Retirado de Arango (ARANGO, 2016). 
 

4.2.3. Coleta das Curvas de Resfriamento 
 

A coleta de dados de temperatura em função do tempo foi realizada em alguns 

ensaios. Essa coleta foi conduzida por um sistema de aquisição de dados da 

National Instruments com 16-bits de resolução consistindo em um condicionador de 

sinal, uma placa conversora analógico-digital, um microcomputador pessoal e um 

software (LabView®) para a interpretação dos dados da própria National Instruments. 

O esquema do sistema de aquisição de dados está representado esquematicamente 

na Figura 10. A frequência de amostragem dos dados de temperatura foi de 10 Hz 

(uma medida a cada 0,1s). Os resultados foram então importados e tratados no 

software Microsoft Excel® a fim de se obter a curva de resfriamento. 
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Figura 10: Esquema do sistema de aquisição de dados que foi utilizado para os experimentos, 

retirado de Arango (ARANGO, 2016). 
 

4.3. Caracterização Macro e Microestrutural 
 

Os lingotes obtidos, como descrito anteriormente, foram caracterizados quanto 

à macroestrutura de grãos e quanto à microestrutura. Esses lingotes possuem formato 

aproximado de um cilindro com 31 mm de diâmetro por 53 mm de comprimento 

(Figura 11 (a)). Eles foram seccionados na seção longitudinal, obtendo-se duas 

partes. Uma foi utilizada para obtenção da macrografia e a outra foi seccionada 

novamente, agora na seção transversal, e utilizada para revelar a microestrutura, 

conforme ilustrado na Figura 11 (b). 

Após lixamento (#100; #180; #220; #320; #400; #600; #1200) e posterior 

ataque químico da seção (Ataque composto de etanol: 500 ml, FeCl3: 25 g e 

HCl: 15 ml), a imagem revelada da macroestrutura de grãos foi obtida por um escâner 

de mesa do tipo “flat-bed” e em “wet-mount6” para obter uma melhor qualidade de 

imagem. Como mencionado, a outra parte do lingote foi seccionada transversalmente 

a uma distância aproximada de 25 mm da base, e essa secção foi lixada e polida para 

a obtenção da microestrutura. Os procedimento de lixamento e ataque estão descritos 

na Tabela 5. 

Para a obtenção das imagens da microestrutura no Microscópio Eletrônico de 

Varredura, realizou-se o embutimento com baquelite em uma embutidora e, para o 

preparo metalográfico, foi utilizado uma Politriz da marca Struers modelo Tegramin 25 

para o lixamento (#180; #320; #800; #1200; #4000) seguido de polimento com 

 
6 wet-mount: Técnica de obtenção de imagens a partir de um vidro em que um líquido fica entre 

o espécime e o vidro, garantindo assim a minimização de efeitos físicos ópticos que diminuiriam a 
qualidade da imagem obtida por ter um espaço entre o vidro e o espécime. 
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suspensões de diamante (6 µm, 3 µm e 1 µm) com a finalização feita com uma 

suspensão de sílica coloidal (0,05 µm). Posteriormente, fez-se a limpeza da amostra 

em ultrassom (amostra mergulhada em etanol) para a retirada dos resíduos do 

polimento com subsequente secagem da amostra e após esse polimento não foi 

efetuado nenhum ataque químico antes da observação da amostra no MEV. A 

microestrutura também foi observada no Microscópio Óptico (M.O.), porém, após 

ataque químico. 

 

 
(a) (b) 

Figura 11: Lingote obtido na corrida (a); diagrama esquemático dos cortes utilizados para a obtenção 
das amostras para a macro e microanálises (b). Foto de Arango (ARANGO, 2016). 

 
Tabela 5: Procedimentos feitos para a caracterização macro e microestrutural. Adaptado de Arango 

(ARANGO, 2016). 

Tipo de análise Lixamento/Polimento Ataque Procedimento 

Macroestrutura 
Lixas: 

#100; #180; #220; #320; 
#400; #600; #1200 

(1) 
Etanol: 500 ml 

FeCl3: 25 g 
HCl: 15 ml 

Lixamento e posterior ataque 
por 15 s ou até obter contraste 

desejado. 
Aquisição de imagens. 

Microestrutura 

Lixas: #180; #320; #800; #1200; 
#4000 

Polimento: com suspensão de 
diamante de 6 µm; 3 µm; 1 µm; 

sílica coloidal 0,05 µm 

Sem ataque Limpeza em ultrassom. 
Imagens MEV/EDS/WDS. 

(1) 
Etanol: 500 ml 

FeCl3: 25 g 
HCl: 15 ml 

Limpeza em ultrassom. 
Imagens M.O. 
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Utilizou-se o aparelho da PhenomWorld modelo Phenom ProX em alguns 

ensaios e o aparelho da FEI modelo Inspect F50 no restante para a obtenção das 

imagens das microestruturas e também foram realizadas microanálises por 

Espectroscopia de Dispersão de Energia (“Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy”, 

EDS). Algumas microanálises foram também conduzidas pela Espectroscopia de 

Dispersão de Comprimento de Onda (“Wavelength Dispersive X-Ray Spectroscopy”, 

WDS) em um MEV LEO Steroscan, com um sistema 440 WDX 600, Microspec - 

Oxford para microanálises. Essas microanálises foram conduzidas com uma tensão 

de aceleração de 12 kV e distância de trabalho de 25 mm, utilizando os seguintes 

padrões, linhas de energia para a análise quantitativa dos elementos indicados e 

cristais: Carbono (C B@ - LSM 60), SiO2 (O B@ - LSM 60), GaP (P B@ - PET), Zircônio 

(Zr C@ - PET), CaSO4 (S B@ - PET), Estanho (Sn C@ - PET), Cobre (Cu B@ - LiF) e 

Zinco (Zn B@ - LiF). O cristal LSM 060 é formado por camadas de W e Si, o PET é 

formado de Pentaeritritol (composto orgânico) e LiF é fluoreto de lítio. 

As medidas de tamanho de grão foram conduzidas na macrografia da seção 

longitudinal dos lingotes utilizando os procedimentos descritos na norma 

ASTM E112-13, especificamente o método do intercepto circular (ASTM, 2013) com 

um círculo de diâmetro de 17,5 mm e um número de 20 campos aleatórios medidos 

por amostra. A partir do tamanho médio de intercepto, foi calculado o tamanho de grão 

médio (,%) e seu desvio padrão (*). 

 

4.4. Dissolução e Extração de Partículas 
 

A Difração de Raios X é uma técnica muito importante para identificar as fases 

que compõe as partículas que se formam em determinadas amostras do presente 

trabalho quando se fazem certas adições. No entanto, a fração mássica ou 

volumétrica dessas partículas formadas é tão pequena que acabam não sendo 

mensuráveis nos difratogramas obtidos por meio da difração de todo o meio da 

amostra. Muitas vezes há a necessidade de se isolar/concentrar essas partículas, e 

isso é possível utilizando-se de técnicas de extração de partículas e precipitados da 

matriz que os envolve. No caso de partículas muito pequenas, menores que 10 µm, 

pode-se fazer essa separação por meio de uma dissolução química seletiva da matriz, 
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preservando-se as partículas e separando-as por posterior separação mecânica 

através de filtragem por exemplo (PADILHA, 1983). 

No presente trabalho, foram testados alguns reagentes químicos que 

permitiram fazer a dissolução seletiva de grande parte da matriz, concentrando assim 

as partículas. Dos lingotes de vários ensaios (FT_40, FT_14, FT_13, FT_16, FT_35, 

FT_36, FT_21, FT_24 e FT_25) foram retirados cerca de 15 g de material na forma 

de cavacos por meio de furos feitos com uma broca de aço rápido (HSS) das 

respectivas moedas obtidas no vazamento. Em um béquer foi colocado o cavaco 

cominuído e adicionada uma solução de Água-Régia7 com volume total de 400 ml 

para que a reação de dissolução da matriz fundida ocorresse. Aguardou-se um 

período de três a quatro horas, onde utilizou-se de agitação manual diversas vezes 

para acelerar o processo de dissolução da matriz. 

De posse da solução obtida, executou-se a filtração com um filtro de membrana 

de Politetrafluoretileno-Teflon® (PTFE) contendo poros de diâmetro médio de 0,2 µm 

e com o auxílio de vácuo proveniente de um aspirador de vidro movido à água. A 

filtragem foi feita de modo cuidadoso para não romper os poros da membrana filtrante 

com a quebra da tensão superficial através do molhamento com Etanol, com posterior 

adição da solução obtida acima, consumindo cerca de três a quatro horas para ser 

executada. Ainda com o equipamento montado (Figura 12) foi feita uma lavagem com 

Etanol do resíduo retido no filtro. Após a secagem do filtro, observou-se um resíduo 

na forma de pó com coloração cinza/preta (Figura 13). Uma parcela deste pó foi 

encaminhada para análise no MEV, onde este pó foi preso a um suporte de alumínio 

e recoberto com filme de Ouro ou Carbono. O restante do pó obtido na filtragem foi 

encaminhado para a análise de Difração de Raios X. 

 

 
7 Água-Régia: Solução aquosa de Ácido Clorídrico (P.A.) e Ácido Nítrico (P.A.) 

na proporção de 3:1 (três partes de HCl para uma parte de HNO3). 
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Figura 12: Equipamento de filtragem utilizado neste estudo. 

 

 
Figura 13: Filtro de PTFE antes (esquerda) e com o resíduo após filtragem (direita). 
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4.5. Difração de Raios X 
 

O resíduo retido no filtro, decorrente do processo de dissolução e filtração 

descrito no item anterior, foi analisado por Difração de Raios X (DRX) no Laboratório 

de Caracterização Tecnológica (LCT-USP), vinculado ao Departamento de 

Engenharia de Minas e de Petróleo da Escola Politécnica da USP. O equipamento 

utilizado foi o Philips Panalytical X’Pert PRO PW 3040/00, com as configurações: 

- tubo de Cu B@	(D = 1,5406Å); 

- tensão de 45 kV; 

- corrente de 40 mA; 

- ângulo de varredura entre 10,0 e 90,0º; 

- passo angular de 0,02º e, 

- tempo de 300 segundos por passo. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1. Refino da Macroestrutura de Grãos 
 

A seguir serão apresentadas as macrografias para ilustrar as macroestruturas 

de grãos dos lingotes obtidos nos ensaios com o bronze (Cu-8%Sn) e latões 

(Cu-30%Zn e Cu-4%Sn-15%Zn). Deve-se lembrar que sempre serão apresentadas 

as macroestruturas de dois lingotes para cada ensaio, sendo o primeiro (“-1”) obtido 

antes da adição de Zr e o segundo (“-2”) após essa adição (salvo no caso do ensaio 

FT_23). As medidas de tamanho médio de grão realizadas nas macrografias estão 

apresentadas na Tabela 6, onde a composição nominal também está indicada para 

maior clareza. 

 

5.1.1. Bronze (Cu-8%Sn) 
 

As macrografias dos lingotes obtidos nos ensaios com a liga Cu-8%Sn com 

adições de 0,08%Zr, 0,03%P e C (ensaio FT_40) estão apresentadas na Figura 

14 (a) e (c). Comparando-se o lingote obtido antes (Figura 14 (a)) e após a adição de 

Zr (Figura 14 (c)), nota-se que ocorreu um refino de grão significativo. O tamanho 

médio de grão foi reduzido de cerca de uma ordem de grandeza, variando de 

4,03±1,33 mm para 0,23±0,02 mm (Tabela 6). As macrografias dos lingotes obtidos 

por Arango (ARANGO, 2016) em condições experimentais semelhantes também 

estão apresentadas nessa figura (Figura 14 (b) e (d)), indicando uma excelente 

concordância com os resultados do presente trabalho (variação de 4,30±0,52 mm 

para 0,58±0,06 mm). Logo, pode-se concluir que a metodologia experimental 

desenvolvida por Arango (ARANGO, 2016) está sendo corretamente empregada no 

presente trabalho. 

As macrografias dos lingotes obtidos nos ensaios com a liga Cu-8%Sn com 

adições de 0,08%Zr e de P em quantidades crescentes (0%, 0,03%, 0,3% e 3%), 

porém sem a adição de C, estão apresentadas na Figura 15. A ausência de C teve o 

objetivo de dificultar a formação de partículas de ZrC e forçar o aparecimento de 

partículas de ZrP, que parecem inocular a liga Cu-30%Zn. Esses ensaios foram 

identificados na Tabela 3 como FT_99, FT_14, FT_12 (sendo FT_13 uma simples 
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repetição de FT_12) e FT_17 para adições crescentes de P. As macrografias (Figura 

15 itens (a) até (j)) mostram que não ocorre refino de grão mesmo com o aumento 

crescente do teor de P em duas ordens de grandeza. As macrografias do experimento 

FT_23, conduzido novamente sem a adição de C, com 0,03%P, com 0,08%Zr no 

primeiro lingote e 0,16%Zr no segundo, portanto, um maior teor de Zr que os ensaios 

anteriores, estão apresentadas na Figura 16. Essas macrografias mostram 

novamente a ausência de refino de grão. Os tamanhos médios de grão para esses 

ensaios, apresentados na Tabela 6, indicam uma variação não significativa de 

aumento ou redução das médias, concordando com a análise visual das macrografias. 

 
Tabela 6: Tamanho médio de grão medido (24) e desvio padrão (F) para cada lingote com G = 20. 

(Cobre em massa complementar na composição) 

Lingote Composição [%] !" ± $	[''] Sn Zn P Zr C 
FT_99-1 8 — — — — 4,9 ± 1,5 
FT_99-2 8 — — 0,08 — 3,4 ± 0,8 
FT_14-1 8 — 0,03 — — 4,8 ± 3,1 
FT_14-2 8 — 0,03 0,08 — 3,7 ± 0,7 
FT_12-1 8 — 0,3 — — 2,6 ± 0,5 
FT_12-2 8 — 0,3 0,08 — 3,0 ± 0,6 
FT_13-1 8 — 0,3 — — 3,0 ± 1,0 
FT_13-2 8 — 0,3 0,08 — 3,4 ± 0,8 
FT_17-1 8 — 3 — — 4,5 ± 0,9 
FT_17-2 8 — 3 0,08 — 4,6 ± 1,5 
FT_23-1 8 — 0,03 0,08 — 3,3 ± 1,2 
FT_23-2 8 — 0,03 0,16 — 3,7 ± 1,3 
FT_15-1 8 — 0,3 — SIM 3,9 ± 1,4 
FT_15-2 8 — 0,3 0,08 SIM 0,30 ± 0,06 
FT_16-1 8 — 0,3 — — 3,4 ± 0,8 
FT_16-2 8 — 0,3 0,08 SIM 0,36 ± 0,04 
FT_40-1 8 — 0,03 — SIM 4,0 ± 1,3 
FT_40-2 8 — 0,03 0,08 SIM 0,23 ± 0,02 
FT_35-1 8 — 0,03 — SIM 4,0 ± 1,2 
FT_35-2 8 — 0,03 0,16 SIM 0,26 ± 0,02 
FT_36-1 8 — — — SIM 0,59 ± 0,07 
FT_36-2 8 — — 0,16 SIM 1,4 ± 0,3 

       

FT_21-1 — 30 0,03 — SIM 2,6 ± 0,6 
FT_21-2 — 30 0,03 0,08 SIM 0,77 ± 0,07 
FT_24-1 — 30 0,03 — — 3,6 ± 0,9 
FT_24-2 — 30 0,03 0,08 — 0,7 ± 0,1 

       

FT_25-1 4 15 0,03 — SIM 4,9 ± 1,3 
FT_25-2 4 15 0,03 0,08 SIM 0,23 ± 0,01 
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(a) FT_40-1 
Cu8Sn0,03P0Zr+C 

(b) Arango 
Cu8Sn0Zr + C 

(c) FT_40-2 
Cu8Sn0,03P0,08Zr+C 

(d) Arango 
Cu8Sn0,08Zr + C 

Figura 14: Comparação das amostras da corrida base, comparando as amostras obtidas neste estudo 
com as feita por Arango (ARANGO, 2016). 

 

Esses resultados mostram a ausência de inoculação e refino de grãos na liga 

Cu-8%Sn após adições de Zr e P sem a adição de C, mostrando a necessidade da 

adição simultânea de Zr, P e C para que o refino de grão ocorra. Essa ausência de 

refino de grão quando Zr e C não são adicionados simultaneamente pode indicar que 

as partículas de ZrC são aquelas que se formam e que são as responsáveis pelo refino 

de grão no bronze, como concluído por Arango (ARANGO, 2016). Entretanto, 

microanálises por WDS e difratogramas do resíduo de extração de precipitados 

mostrados nos itens 5.3 e 5.4 não confirmam essa hipótese. 

Os resultados apresentados mostraram que adições de Zr e P causam o refino 

de grão quando C é adicionado, mas não causam o refino sem a adição de C. Nos 

ensaios FT_15 e FT_16 houve adições de C na forma de cobertura de pó de grafite, 

mas em momentos diferentes. No ensaio FT_15 utilizou-se o procedimento padrão, 

onde a cobertura de C era adicionada desde o início da fusão, mas no ensaio FT_16 

a cobertura foi colocada apenas no momento da adição de Zr (na composição, este 

fato será indicado por “½C”). As macrografias dos dois ensaios, apresentados na 

Figura 17, e os tamanhos médios de grãos indicados na Tabela 6 mostram um efeito 

semelhante de refino de grão. Esse resultado mostra que a adição de uma cobertura 

de C no início ou apenas no momento da adição de Zr causam um refino de grão 

semelhante. 
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(a) FT_99-1 

Cu8Sn0P0Zr−C 
(b) FT_99-2 

Cu8Sn0P0,08Zr−C 
(c) FT_14-1 

Cu8Sn0,03P0Zr−C 
(d) FT_14-2 

Cu8Sn0,03P0,08Zr−C 

    
(e) FT_12-1 

Cu8Sn0,3P0Zr−C 
(f) FT_12-2 

Cu8Sn0,3P0,08Zr−C 
(g) FT_13-1 

Cu8Sn0,3P0Zr−C 
(h) FT_13-2 

Cu8Sn0,3P0,08Zr−C 

 

  

 

 (i) FT_17-1 
Cu8Sn3P0Zr−C 

(j) FT_17-2 
Cu8Sn3P0,08Zr−C  

Figura 15: Macrografias obtidas da liga Cu-8%Sn, sem adições de C com as 
adições crescentes de P indicadas. 
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 (a) FT_23-1 
Cu8Sn0,03P0,08Zr−C 

(b) FT_23-2 
Cu8Sn0,03P0,16Zr−C  

Figura 16: Macrografias obtidas da liga Cu-8%Sn, com as adições simultâneas de Zr e P mas sem C. 
 

    
(a) FT_15-1 

Cu8Sn0,3P0Zr+C 
(b) FT_15-2 

Cu8Sn0,3P0,08Zr+C 
(c) FT_16-1 

Cu8Sn0,3P0Zr−C 
(d) FT_16-2 

Cu8Sn0,3P0,08Zr+½C 
Figura 17: Macrografias obtidas da liga Cu-8%Sn, para a verificação do efeito de adição de Carbono 

em diferentes etapas, com as adições indicadas. 
 

A necessidade da adição da cobertura de C para a ocorrência do refino foi 

evidenciada nos ensaios apresentados, sugerindo que as partículas de ZrC se formam 

e causam o refino de grão. Para mostrar mais evidências dessa hipótese, o ensaio 

FT_35 foi conduzido com as adições dos elementos usuais com os teores para 

Zr (0,16%), P (0,3%) e cobertura de C, porém o ensaio FT_36 foi conduzido sem a 

adição de P. As macrografias apresentadas na Figura 18 indicam que no ensaio 

FT_35 um refino de grão significativo ocorreu (Figura 18 (a) e (b)), como observado 

nos ensaios anteriores e como reportado por Arango (Figura 18 (c)). Porém, no ensaio 

FT_36, a macrografia do lingote obtido antes da adição de Zr mostrou grande 
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quantidade de poros (Figura 18 (d)), provavelmente causada pela formação de bolhas 

de O2 na ausência de P, que é um desoxidante tradicional dos bronzes. Notou-se 

também um refino de grão inesperado sem adição de Zr, que pode ter sido causado 

pela evolução de bolhas de O2 e a ocorrência de quebra de braços dendríticos, que 

posteriormente se transformaram em novos grãos. Por outro lado, a macrografia do 

lingote após a adição de Zr (Figura 18 (e)) indicou um refino de grão menos acentuado 

do que aquele ocorrido no ensaio FT_35 (Figura 18 (b)), apresentando até alguns 

grãos colunares, que são indicadores de uma inoculação pouco eficiente. O resultado 

mostra que a adição de P tem uma função importante no refino de grão. Dessa forma, 

um refino de grão eficiente da liga Cu-8%Sn é obtido somente na adição simultânea 

de Zr, P e C. Quando algum desses elementos não é adicionado, o refino de grão não 

ocorre ou é reduzido. Evidências que permitam alguma conclusão sobre o tipo de 

partícula que se formou no banho líquido e possivelmente causou o refino de grão 

observado nos vários experimentos discutidos até o momento serão apresentadas 

nos itens referentes à caracterização microestrutural (itens 5.3 e 5.4). 

 

5.1.2. Latões (Cu-30%Zn e Cu-15%Zn-4%Sn) 
 

As macrografias dos lingotes resultantes do ensaio FT_21, conduzido com 

adições de 0.08%Zr, 0,03%P e cobertura de C a um latão Cu-30%Zn, mostram um 

refino de grão significativo (Figura 19 (a) e (b)), análogo ao observado por Nagasima 

(NAGASIMA, 2017) em condições experimentais semelhantes. As adições causaram 

uma diminuição de tamanho médio de grão de 2,59±0,62 mm para 0,77±0,07 mm 

(Tabela 6). O ensaio FT_24 foi posteriormente conduzido sem a cobertura de pó de 

C, portanto, evitando a introdução de C no banho líquido, mas mantendo as adições 

de Zr e P. As macrografias (Figura 19 (c) e (d)) e as medidas de tamanho médio de 

grão (Tabela 6) para os lingotes obtidos nesse ensaio mostram um efeito de refino de 

grão significativo, semelhante ao ocorrido no ensaio FT_21, mesmo sem a adição de 

C. Esse resultado mostra evidências de que as partículas formadas no banho após as 

adições de Zr e P (com adição de C ou não) devem ser compostas de ZrP. Dessa 

forma, o comportamento do latão Cu-30%Zn frente às adições de Zr e P (sem adição 

de C) difere significativamente daquele observado no bronze Cu-8%Sn, onde não se 

observou o refino de grão. 
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(a) FT_35-1 
Cu8Sn0,03P0Zr+C  (b) FT_35-2 

Cu8Sn0,03P0,16Zr+C 
(c) Arango 

Cu8Sn0,16Zr + C 

 

  

 

 (d) FT_36-1 
Cu8Sn0P0Zr+C 

(e) FT_36-2 
Cu8Sn0P0,16Zr+C  

Figura 18: Comparação das amostras da corrida base, comparando as amostras obtidas neste estudo 
com as feita por Arango (ARANGO, 2016) (a, b e c) e da liga Cu-8%Sn, sem adição de P, com 

cobertura de C, porém com teor de 0,16%Zr. 
 

No ensaio FT_25, foram adicionados 0,08%Zr, 0,03%P e cobertura de C a um 

latão Cu-4%Sn-15%Zn, representando uma composição intermediária entre o bronze 

(Cu-8%Sn) e o latão (Cu-30%Zn) também investigados no presente trabalho. Essa 

composição, que contém Sn e Zn, é mais próxima de diversas ligas de cobre 

comerciais. As macrografias desse ensaio (Figura 20 (a) e (b)) indicam novamente um 

refino de grão significativo e os tamanhos médios de grão medidos (Tabela 6) sem e 

com a adição de Zr são muito semelhantes aos obtidos no ensaio FT_40 (Cu-8%Sn). 
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(a) FT_21-1 

Cu30Zn0,03P0Zr+C 
(b) FT_21-2 

Cu30Zn0,03P0,08Zr+C 
(c) FT_24-1 

Cu30Zn0,03P0Zr−C 
(d) FT_24-2 

Cu30Zn0,03P0,08Zr−C 
Figura 19: Macrografias obtidas da liga de Latão Cu-30%Zn, com as adições indicadas. 
 

 

  

 

 (a) FT_25-1 
Cu4Sn15Zn0,03P0Zr+C 

(b) FT_25-2 
Cu4Sn15Zn0,03P0,08Zr+C  

Figura 20: Macrografias obtidas da liga mista Cu-4%Sn-15%Zn, com as adições indicadas. 
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5.2. Análise Térmica 
 

Curvas de resfriamento foram obtidas por dois termopares inseridos no copo 

de areia (conforme ilustrado na Figura 9) durante a obtenção dos lingotes antes e 

após a adição de Zr em um experimento semelhante ao FT_15, onde ocorreu refino 

de grão significativo. As curvas estão mostradas na Figura 21 até a Figura 23, onde 

se nota a diminuição da recalescência e o aumento da temperatura mínima de 

recalescência no lingote com a adição de Zr, que apresentou refino da estrutura de 

grãos. Na Figura 24 e Figura 25, essas curvas são comparadas às curvas de 

resfriamento medidas por Arango (ARANGO, 2016), mostrando excelente 

concordância. Dessa forma, o refino de grão da liga Cu-8%Sn, a princípio, pode ser 

indicado pelas curvas de resfriamento, representando uma importante informação 

com aplicação tecnológica. 

 

 
Figura 21: Curva de resfriamento de uma corrida nas mesmas condições de FT_15-1, com a 

presença de carbono, porém sem adição de Zr. 
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Figura 22: Curva de resfriamento de uma corrida nas mesmas condições de FT_15-2, com a 

presença de carbono e com a adição de Zr. 
 

  
(a) (b) 

Figura 23: Detalhe da curva de resfriamento da Figura 21 (a) e Figura 22 (b), evidenciando a 
recalescência. 
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(a) (b) 

Figura 24: Comparação entre as curvas obtidas neste estudo (a) e curvas obtidas por Arango (b) 
(adaptado de (ARANGO, 2016)), demonstrando a ocorrência da recalescência,  

onde não houve refino de grão. 
 

  
(a) (b) 

Figura 25: Comparação entre as curvas obtidas neste estudo (a) e curvas obtidas por Arango (b) 
(adaptado de (ARANGO, 2016)), para o caso onde houve refino de grão. 

 

5.3. Caracterização das Partículas 
 

Os resultados de caracterização das partículas observadas nas 

microestruturas dos lingotes obtidos após adição de Zr (identificados pelo sufixo “-2”) 

serão apresentados inicialmente para o bronze (Cu-8%Sn) e posteriormente para os 

latões (Cu-30%Zn e Cu-4%Sn-15%Zn). Para cada lingote, inicialmente as 

micrografias obtidas em Microscópio Óptico (M.O.) serão mostradas, seguidas das 

micrografias obtidas em Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) com eventuais 

microanálises por EDS e, em dois ensaios, também por WDS. De forma geral, o 

objetivo da caracterização é a identificação das partículas formadas após a adição de 

Zr, porque há evidências importantes de que elas funcionam como substratos 

eficientes à nucleação heterogênea nas ligas do presente trabalho, causando o refino 

de grão (ARANGO, 2016; NAGASIMA, 2017). 
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Deve-se lembrar que há grandes imprecisões nas microanálises por EDS para 

a detecção/quantificação de um possível (elemento) C presente nas partículas, 

dificultando a identificação de partículas formadas por ZrC. Outra limitação está 

relacionada à pequena diferença entre as energias dos principais picos do Zr (Zr C@) 

e P (P B@), que é de aproximadamente 29 eV, estando abaixo do limite de resolução 

de 128 eV para os detectores de Si utilizados nas microanálises (REED, 2005) (mais 

detalhes no item 8.2). Logo, a microanálise por EDS não possibilita que se afirme a 

existência simultânea de Zr e P, ou seja, de que as partículas são compostas de ZrP. 

Dessa forma, existem limitações importantes para identificação dos dois tipos de 

partículas sugeridas por Nagasima (NAGASIMA, 2017) e Arango (ARANGO, 2016). 

No entanto, a microanálise por WDS, que atualmente é uma técnica menos disponível 

do que a de microanálise por EDS, tem resolução suficiente para identificar os picos 

de energia do Zr e do P e mesmo para mostrar a presença de C. Ainda assim, devido 

ao tamanho reduzido dos precipitados (tamanhos na faixa entre 1 e 5 µm), a influência 

da composição da matriz deve ser relativamente grande nos dois tipos de técnica de 

microanálise. 

 

5.3.1. Bronze (Cu-8%Sn) 
 

O ensaio FT_40-2 (Cu-8%Sn-0,03%P-0,08%Zr+C), onde ocorreu refino de 

grão significativo, foi obtido em condições semelhantes às do principal experimento 

reportado por Arango (ARANGO, 2016). Algumas micrografias (Microscopia Óptica) 

do lingote resultante estão apresentadas na Figura 26. Pode-se notar no aumento de 

50x um esboço dos contornos de grão revelados pelo ataque químico e uma estrutura 

dendrítica equiaxial. Observa-se também que não há braços dendríticos primários 

paralelos, indicando uma estrutura equiaxial refinada típica. Uma fase rica em Sn 

(confirmada por microanálise EDS) de cor mais clara aparece nas regiões 

interdendríticas. Em aumentos maiores, observam-se alguns pontos mais claros 

dentro dos grãos. Com aumento de 1000x, esses pontos se revelam como partículas 

facetadas (indicadas nas figuras com uma seta), semelhantes às partículas reportadas 

por Arango (ARANGO, 2016) como sendo formadas por ZrC. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c)  

Figura 26: Imagens obtidas por Microscopia Óptica nos aumentos: 50x (a); 200x (b) e 1000x (c) da 
amostra FT_40-2 (Cu-8%Sn-0,03%P-0,08%Zr+C). 
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A Figura 27 apresenta a micrografia obtida em MEV de uma região onde se 

observam diversas partículas facetadas e também uma fase cinza claro, que é um 

intermetálico rico em Sn semelhante ao observado por Martorano, Capocchi 

(MARTORANO; CAPOCCHI, 2000) e Arango (ARANGO, 2016). Microanálises por 

EDS foram conduzidas sobre três partículas facetadas e os espectros de energia e 

composição fornecidos pelo software de análise estão apresentados na Figura 

28 (a), (b) e (c), indicando picos de energia em uma faixa que abrange as energias 

relativas aos elementos Zr e P. O software utilizado na quantificação desses 

elementos a partir do espectro mostra a maior presença de Zr, seguido do P. Tanto a 

morfologia como o espectro de energia (EDS) das partículas analisadas podem ser 

comparados com as reportadas por Arango (ARANGO, 2016) obtidas em um ensaio 

em condições equivalentes (Figura 29), mostrando grande semelhança. 

Microanálises por EDS e WDS foram também conduzidas em outras duas 

partículas típicas desse lingote (FT_40-2). A primeira partícula está mostrada na 

Figura 30, que também apresenta um espectro de energia da microanálise EDS 

semelhante aos das partículas anteriores. A microanálise por WDS apresentada na 

Figura 31 indica uma partícula composta de Zr e P, em uma proporção atômica 

próxima à do ZrP. O teor de Cu também é significativo, mas provavelmente representa 

um efeito da matriz. Também se observam traços de C, O e S, que podem representar 

pequenas contaminações, mas não o suficiente para alterar a fase da partícula. Na 

Figura 31 também estão apresentadas as linhas de energia para C e S, onde se 

observa que a altura da linha central ultrapassa muito pouco uma linha imaginária que 

conecta os picos de controle “−” e “+”, indicando um teor próximo do limite de 

detecção da técnica. O mesmo não ocorre para as linhas dos elementos Zr e P, que 

estão em quantidades significativas. Na Figura 32 e Figura 33 estão apresentados os 

resultados de uma microanálise por EDS e outra por WDS, respectivamente, de uma 

outra partícula típica. Os resultados são semelhantes àqueles da partícula 

apresentada na Figura 30. Portanto, conclui-se que as partículas facetadas 

examinadas são formadas de ZrP, que apresentam grande potencial como substrato 

para nucleação heterogênea e, portanto, para o refino de grão de ligas de cobre 

(NAGASIMA, 2017). No entanto, Arango (ARANGO, 2016) afirmou que as partículas 

facetadas observadas na liga Cu-8%Sn, com morfologia e espectro de energia (EDS) 

muito semelhantes aos do presente trabalho, eram formadas de ZrC. 
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Figura 27: Imagem obtida no MEV FEI da amostra FT_40-2 de uma partícula encontrada com 

morfologia que lembra as de interesse. 
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(a) 
EDS Spot 1 

 

Elemento %peso 
P L 21.81 
Zr	N 64.59 
Sn	N 1.13 

Cu	L 12.47 

(b) 
EDS Spot 2 

 

Elemento %peso 
P L 22.37 
Zr	N 73.27 
Cu	N 4.36 

  

(c) 
EDS Spot 3 

 

Elemento %peso 
P L 15.80 
Zr	N 60.70 
Cu	L 21.68 

Sn	N 1.83 

Figura 28: Análise por EDS obtida no MEV FEI dos pontos de interesse da amostra FT_40-2 da 
Figura 27. 
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Figura 29: Imagem retirada (identificada por Figura 68 (c)) do estudo de Arango onde mostra-se a 

partícula facetada encontrada e analisada em seu estudo (ARANGO, 2016). 
 

 

 

EDS 
Partícula 

 

Elemento %peso 
O L 3.63 
P L 16.74 
Zr	N 57.95 
Sn	N 1.04 
Cu	L 20.65 

Figura 30: Análise por EDS obtida no MEV FEI de uma partícula encontrada na 
amostra FT_40-2 com morfologia facetada. 
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Elemento %peso %at 
C LO 0.328 1.592 
O LO 0.630 2.294 
P LO 14.937 28.087 
Zr NO 50.794 32.432 
S LO 0.291 0.529 
Sn NO 1.695 0.832 
Cu LO 37.131 34.036 
Zn LO 0.222 0.198 

Figura 31: Microanálise por WDS obtida da partícula apresentada na Figura 30, da amostra FT_40-2, 
mostrando também as intensidades das linhas de energia utilizadas para as análises de C, Zr, P e S. 
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EDS 
Partícula 

 

Elemento %peso 
O L 2.68 
P L 22.58 
Zr	N 68.18 
Cu	L 6.56 

  
Figura 32: Análise por EDS obtida no MEV FEI de uma partícula encontrada na 

amostra FT_40-2 com morfologia facetada. 
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Elemento %peso %at 
C LO 1.746 7.884 
O LO 1.338 4.538 
P LO 20.472 35.852 
Zr NO 74.205 44.125 
S LO 1.712 2.897 
Sn NO 0.082 0.038 
Cu LO 5.599 4.780 

   
Figura 33: Microanálise por WDS obtida da partícula apresentada na Figura 32, 

da amostra FT_40-2, mostrando também as intensidades das linhas de 
energia utilizadas para as análises de C, O, Zr, P e S. 
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Os ensaios FT_99 (Cu-8%Sn-0%P-0,08%Zr), FT_14 

(Cu-8%Sn-0,03%P-0,08%Zr), FT_12 (Cu-8%Sn-0,3%P-0,08%Zr), FT_13 (repetição 

do ensaio FT_12) e FT_17 (Cu-8%Sn-3%P-0,08%Zr) foram realizados sem a 

cobertura de C e com adições crescentes de P. As macrografias (Figura 15) e medidas 

de tamanho médio de grão (Tabela 6) desses ensaios mostram que não houve refino 

de grão significativo após a adição de Zr, mesmo na presença de P. As micrografias 

apresentadas na Figura 34, referentes ao lingote FT_99-2 (onde se adicionou apenas 

Zr, sem P ou C), mostram uma estrutura dendrítica alongada, típica de uma zona 

colunar sem efeitos de refino de grão. Na Figura 35, tem-se a uma micrografia obtida 

em MEV do único tipo de partícula encontrada nesse ensaio, que tem morfologia 

facetada e que a microanálise por EDS (Figura 36) mostrou ser óxido de estanho, 

provavelmente SnO2. Logo, nota-se que apesar da adição de Zr, na ausência de P e 

C não foram encontradas partículas ricas em Zr. 

As micrografias obtidas por Microscopia Óptica, por MEV e as microanálises 

por EDS do lingote FT_14-2, onde foi adicionado 0,03%P, estão apresentadas 

respectivamente na Figura 37, Figura 38 e Figura 39, respectivamente. Nota-se 

novamente uma estrutura dendrítica (Figura 37), com partículas facetadas (Figura 38) 

formadas por óxido de estanho (Figura 39). Resultados completamente análogos 

foram observados nas micrografias (Figura 40 e Figura 41) e microanálises (Figura 

42) de uma partícula típica do lingote FT_12-2, com adição de 0,3%P. Note que, 

apesar das adições de 0,03% e de 0,3%P, não foram encontradas partículas ricas 

em Zr. Esse resultado é inesperado, pois no lingote FT_40-2, onde se adicionaram 

0,03%P e C, foram observadas diversas partículas compostas por ZrP. Logo, 

aparentemente a formação das partículas de ZrP, que poderiam ser os substratos 

para a nucleação heterogênea que causam o refino de grão, depende não somente 

da presença de Zr e P, mas também de C. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 34: Imagens obtidas por Microscopia Óptica nos aumentos: 50x (a); 200x (b) e 1000x (c) da 
amostra FT_99-2 (Cu-8%Sn-0%P-0,08%Zr - C). 
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Figura 35: Imagem obtida no MEV FEI da amostra FT_99-2 de uma partícula encontrada com 

morfologia que lembra as de interesse. 
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(a) 
EDS Área 1 

 

Elemento %peso 
O L 11.85 
Si	L 0.27 
Sn	N 84.25 
Cu	L 3.64 

(b) 
EDS Área 2 

 

Elemento %peso 
O L 11.61 
Si	L 0.27 
Zr	N 0.75 
Sn	N 83.01 
Fe	L 0.57 
Cu	L 3.78 

(c) 
EDS Área 3 

 

Elemento %peso 
Si	L 0.27 
Zr	N 4.77 
Sn	N 90.60 
Cu	L 4.36 

(d) 
EDS Área 4 

 

Elemento %peso 
O L 11.60 
Si	L 0.28 
Sn	N 84.05 
Cu	L 4.07 

Figura 36: Análise por EDS obtida no MEV FEI dos pontos de interesse da amostra FT_99-2.  
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 37: Imagens obtidas por Microscopia Óptica nos aumentos: 50x (a); 200x (b) e 1000x (c) da 
amostra FT_14-2 (Cu-8%Sn-0,03%P-0,08%Zr - C). 
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Figura 38: Imagem obtida no MEV FEI da amostra FT_14-2 de uma partícula encontrada com 

morfologia que lembra as de interesse. 
 

 

 

Elemento %peso 
O L 10.94 
Si	L 0.50 
Sn	N 83.18 
Cu	L 5.38 

Figura 39: Análise por EDS obtida no MEV FEI do ponto de interesse da 
amostra FT_14-2 da Figura 38.  
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 40: Imagens obtidas por Microscopia Óptica nos aumentos: 50x (a); 200x (b) e 1000x (c) da 
amostra FT_12-2 (Cu-8%Sn-0,3%P-0,08%Zr - C). 
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Figura 41: Imagem obtida no MEV FEI da amostra FT_12-2 de partículas encontrada com morfologia 

que lembra as de interesse. 
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(a) 
EDS Spot 1 

 

Elemento %peso 
O L 10.09 
Sn	N 77.65 
Cu	L 12.26 

  

(b) 
EDS Spot 2 

 

Elemento %peso 
Cu	N 4.29 
Si	L 1.52 
Sn	N 94.20 

  

(c) 
EDS Spot 3 

 

Elemento %peso 
O L 11.28 
Sn	N 84.57 
Cu	L 4.15 

  

Figura 42: Análise por EDS obtida no MEV FEI dos pontos de interesse da amostra FT_12-2 da 
Figura 41. 
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No ensaio FT_17 o teor de P foi elevado para 3%, em uma tentativa de forçar 

a formação das partículas de ZrP sem adições de C. As macrografias mostraram que 

o refino de grão não ocorreu e que algumas fases não observadas nas amostras dos 

ensaios anteriores surgiram, como ilustrado na Figura 43, Figura 44 e Figura 45. A 

partir da imagem obtida pelo contraste de elétrons retroespalhados (Figura 45), no 

qual quanto maior o número atômico (Sn = 50, Zr = 40, Cu = 29 e P = 15) mais claro 

a imagem é representada, as fases com tonalidades mais escuras representam fases 

com maior teor de P e as fases com tonalidade mais clara, com maior teor de Sn. 

Nota-se também a formação de um microconstituinte do tipo eutético, contendo duas 

fases, na região interdendrítica. Microanálises foram realizadas nas três fases 

identificadas por colorações distintas (Figura 46), indicando que na fase mais escura 

os elementos principais são Cu e P (Figura 46 (a)), a fase mais clara possui 

principalmente Cu e teores elevados de Sn (Figura 46 (b)), e na fase primária tem-se 

Cu e Sn em menores teores (Figura 46 (c)). Essas três fases são compatíveis com as 

fases encontradas na seção horizontal do diagrama de fases Cu-P-Sn a 25 ºC (Figura 

99), sendo a primeira fase Cu3P, a segunda um intermediário rico em Sn também 

presente no diagrama binário Cu-Sn (Figura 87) e a última fase Cu-@ com Sn em 

solução sólida. Apesar do teor de P relativamente elevado, não foram encontradas 

partículas ricas em Zr, ou seja, o acréscimo de P adicionado resultou na formação de 

outras fases ricas em P e não de ZrP. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 43: Imagens obtidas por Microscopia Óptica nos aumentos: 50x (a); 200x (b) e 1000x (c) da 
amostra FT_17-2 (Cu-8%Sn-3%P-0,08%Zr - C). 
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Figura 44: Partículas encontradas na secção analisada da amostra FT_17-2, que na sua maioria são 

óxidos, silicatos ou componentes de ligas Cu-Sn, Cu-P, onde não há partículas facetadas 
identificadas. 
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Figura 45: Imagem obtida no MEV Phenom da amostra FT17-2, apresentando as fases presentes 

encontradas. 
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(a) 

 

 

 
(b) 

 

 

 
(c) 

 

 
Figura 46: Composição química das três fases (a), (b) e (c) presente na matriz da amostra FT_17-2 

da Figura 45 via EDS. 
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Nos ensaios anteriores onde houve ausência de C e adições de 0,08%Zr, a 

quantidade adicionada de P foi aumentada até 3% sem que ocorresse o refino de grão 

(Figura 15 (a) até (j), Tabela 6) ou a formação de partículas ricas em Zr. Para verificar 

se a quantidade de Zr nesses ensaios estaria limitando a formação dessas partículas 

e um possível refino de grão, no ensaio FT_23 (Cu-8%Sn-0,03%P-0,16%Zr) o teor de 

Zr foi elevado para 0,16%, mantendo-se o teor de P em 0,03%. Como apresentado na 

Figura 16 e na Tabela 6, nesse ensaio não houve refino de grão e, após um exame 

da microestrutura por Microscopia Óptica (Figura 47) e por Microscopia Eletrônica de 

Varredura, não foram encontradas partículas ricas em Zr ou ricas em oxigênio e 

estanho. Deve-se lembrar que nos ensaios anteriores, também sem adição de C, mas 

com 0,08%Zr, foram localizadas pelo menos partículas ricas em oxigênio e estanho. 

Aparentemente, no ensaio FT_23 esses óxidos não se formaram ou se formaram em 

menor quantidade devido à redução do potencial de oxigênio no banho caudada pelo 

maior teor de Zr (0,16%). 

Os resultados apresentados nesse subitem mostraram que, sem a adição de C 

ao bronze e mesmo com adições de P e Zr em níveis relativamente elevados, as 

partículas ricas em Zr (por exemplo ZrP) não se formam e não ocorre o refino de grão. 

Nota-se uma dependência da presença de C para a formação de partículas ricas em 

Zr, como as formadas por ZrP no lingote FT_40-2, e uma correlação entre o 

aparecimento dessas partículas e o refino de grão, indicando que essas devem 

funcionar como substratos para a nucleação heterogênea dos grãos primários de 

Cu-@ contendo Sn. A necessidade da presença de C para a formação de partículas 

de ZrP pode estar associada à diminuição do potencial de oxigênio do banho causada 

pela presença desse elemento, diminuindo a oxidação tanto do Zr como do P. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 47: Imagens obtidas por Microscopia Óptica nos aumentos: 50x (a); 200x (b) e 1000x (c) da 
amostra FT_23-2 (Cu-8%Sn-0,03%P-0,16%Zr - C). 
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Após identificar a necessidade da adição de C à liga Cu-8%Sn para causar a 

precipitação de partículas ricas em Zr e o refino de grão, o ensaio FT_16 

(Cu-8%Sn-0,3%P-0,08%Zr + ½C) foi conduzido em uma condição intermediária de 

adição de C. A cobertura de pó de grafite, que disponibilizaria C ao banho líquido, foi 

adicionada apenas no momento da adição de Zr. Deve-se lembrar que, no ensaio 

FT_40, essa cobertura foi adicionada desde o início da fusão da carga. O objetivo 

dessa alteração foi verificar se uma redução no tempo de contato com o C prejudicaria 

a possível formação de partículas ricas em Zr e o refino de grão. Na macrografia do 

lingote FT_16-2 (Figura 17 (d)) já foi observado que um refino de grão significativo 

ocorreu e as micrografias (M.O.) apresentadas na Figura 48 mostram partículas 

facetadas (aumento de 1000x), além de uma estrutura dendrítica típica de grãos 

equiaxiais refinados. Na micrografia obtida em MEV (Figura 49), nota-se a existência 

de diversas partículas facetadas semelhantes às observadas no lingote FT_40-2 

(Figura 27) e as microanálises por EDS em três dessas partículas (Figura 50) também 

são semelhantes às das partículas do lingote FT_40-2 (Figura 28), indicando 

partículas ricas em Zr e com linhas no espectro de energia em uma faixa que abrange 

os fótons emitidos por P e C. Logo, a adição da cobertura de C a partir do início da 

fusão ou junto com a adição de Zr promovem efeitos semelhantes no refino de grão e 

formação de partículas. 

Ainda na micrografia da Figura 49, observam-se também intermetálicos de 

coloração clara e um microconstituinte provavelmente formado por uma reação 

eutética semelhante ao observado no ensaio FT_17 (Figura 45), com 3%P, 

consistindo de uma fase clara e outra mais escura. Essa estrutura não foi observada 

no ensaio FT_40, contendo apenas 0,03%P, aparecendo então nos teores de 0,3%P 

e 3%P. Algumas microanálises por EDS foram realizadas sobre essas fases, 

mostrando a matriz rica em Cu e Sn (Figura 51 (a)) e a fase clara com maior teor de 

Sn (Figura 51 (b)) e finalmente a fase mais escura com maior teor de P (Figura 51 (c)). 
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(a) 

 

(b) 

 

(c)  

Figura 48: Imagens obtidas por Microscopia Óptica nos aumentos: 50x (a); 200x (b) e 1000x (c) da 
amostra FT_16-2 (Cu-8%Sn-0,3%P-0,08%Zr + ½C). 
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Figura 49: Imagem obtida no MEV Phenom de uma região da amostra FT_16-2 contendo partículas 

facetadas e diferentes fases. 
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(a) 

 

 

 
(b) 

 

 

 
(c) 

 

 
 

Figura 50: Imagem obtida no MEV Phenom. Detalhe para o EDS do ponto 1, 2 e 3 da amostra 
FT_16-2 da Figura 49 com suas respectivas tabelas de composições químicas 

identificadas (a), (b) e (c) respectivamente.  
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(a) 

 

 

 
(b) 

 

 

 
(c) 

 

 
Figura 51: Composição química das três fases (a), (b) e (c) presente na matriz da amostra FT_16-2 

da Figura 49 via EDS. 
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Os resultados dos ensaios FT_35 (Cu-8%Sn-0,03%P-0,16%Zr + C) e FT_36 

(Cu-8%Sn-0,16%Zr + C) finalizam os estudos de Microscopia Óptica e Eletrônica de 

Varredura sobre os efeitos das adições de Zr, P e C ao bronze Cu-8%Sn. 

Diferentemente dos ensaios anteriores, onde sempre se adicionou P, mas não houve 

adição de C, agora pretende-se verificar os efeitos da ausência de P na presença de 

C. Além disso, para facilitar a formação de partículas ricas em Zr, adicionaram-se 

0,16% de Zr. Os resultados dos dois ensaios devem ser comparados, pois foram 

conduzidos com o mesmo procedimento experimental, porém no FT_35 houve adição 

de 0,03%P e no FT_36 não houve. As macrografias desses lingotes, já apresentadas 

na Figura 18, mostraram um refino de grão significativo no lingote FT_35-2, onde 

foram adicionados Zr, P e C, mas um refino de grão de fraco a moderado no lingote 

FT_36-2, sem a adição de P. 

As micrografias (M.O.) do lingote FT_35-2 mostram uma estrutura dendrítica 

típica de grãos equiaxiais e, novamente, em um aumento de 1000x é possível 

observar partículas facetadas (Figura 52). A micrografia obtida em MEV (Figura 53) 

dessas partículas e as microanálises por EDS de três dessas partículas (Figura 54) 

indicam grande semelhança com as partículas observadas no lingote FT_40-2 (Figura 

27 e Figura 28), ou seja, partículas facetadas ricas em Zr e um espectro de energia 

obtido por EDS que mostra linhas na faixa das energias de fótons emitidos pelo C e 

P.  

A observação de amostras do lingote FT_36-2 no MEV também indicou a 

existência de partículas facetadas do tipo das ilustradas na Figura 55 e Figura 57, 

porém com morfologias diferentes das observadas no lingote FT_35-2 (Figura 53). 

Foram realizadas microanálises por EDS em nove das partículas observadas, notando 

que os espectros de energia poderiam ser divididos em dois tipos, que estão 

apresentados também na Figura 55 e Figura 57. Os dois tipos de partículas são ricos 

em Zr, porém o primeiro (observado em seis das nove partículas) apresentou linhas 

de energia evidentes do elemento S no espectro de energia, enquanto o segundo 

(observado em três das nove partículas) mostrou linhas de O. Microanálises por WDS 

conduzidas nas mesmas duas partículas selecionadas na Figura 55 e Figura 57 estão 

apresentadas na Figura 56 e Figura 58, respectivamente, confirmando a presença dos 

elementos principais detectados na microanálise por EDS. A microanálise fornecida 

na Figura 56, relativa à partícula da Figura 55, indica um sulfeto de zircônio com 

estequiometria (considerando apenas os elementos Zr e S) de ZrS0.67, que é um dos 
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sulfetos existentes no diagrama de fases binário S-Zr (Figura 93). Por outro, lado a 

microanálise apresentada na Figura 58, relativa à partícula ilustrada na Figura 57, 

indica um óxido de zircônio, com estequiometria ZrO2 (considerando apenas os 

elementos Zr e O), que é o único óxido indicado no diagrama de fases binário O-Zr 

(Figura 92). Pode-se concluir que as adições de Zr e C à liga Cu-8%Sn promoveram 

um fraco refino de grão e também causaram a formação de ZrS0.67 e ZrO2. Não foram 

encontradas partículas formadas por ZrC. Os resultados indicam que as partículas de 

ZrP são as responsáveis pelo significativo refino de grão observado na liga Cu-8%Sn 

quando se adiciona simultaneamente Zr, P e C e que a formação dessas partículas 

depende também da presença de C. Aparentemente as partículas facetadas formadas 

por ZrS0.67 e ZrO2 também podem causar algum refino de grão, mas não é significativo. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c)  

Figura 52: Imagens obtidas por Microscopia Óptica nos aumentos: 50x (a); 200x (b) e 1000x (c) da 
amostra FT_35-2 (Cu-8%Sn-0,03%P-0,16%Zr + C). 
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Figura 53: Imagem obtida no MEV FEI da amostra FT_35-2 de uma partícula encontrada com 

morfologia que lembra as de interesse. 
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(a) 
EDS Área 1 

 

Elemento %peso 
P L 19.73 
Zr	N 72.08 
Cu	L 8.18 

  

(b) 
EDS Área 2 

 

Elemento %peso 
P L 19.52 
Zr	N 74.29 
Cu	L 6.19 

  

(c) 
EDS Área 3 

 

Elemento %peso 
P L 20.34 
Zr	N 67.01 
Cu	L 12.65 

  

Figura 54: Análise por EDS obtida no MEV FEI dos pontos de interesse da amostra FT_35-2 da 
Figura 53. 
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EDS 
Partícula 

 

Elemento %peso 
C L 6.59 
Zr	N 55.45 
S L 17.95 
Sn	N 1.84 
Cu	L 18.18 

Figura 55: Análise por EDS obtida no MEV FEI de uma partícula encontrada na 
amostra FT_36-2 com morfologia facetada. 
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Elemento %peso %at 
C LO 0.293 1.709 
O LO 0.810 3.546 
P LO 0.634 1.434 
S LO 10.722 23.430 

Cu LO 29.213 32.214 
Zn LO 0.103 0.110 
Zr NO 45.412 34.881 
Sn NO 4.532 2.676 

Figura 56: Microanálise por WDS obtida da partícula apresentada na Figura 55, da amostra FT_36-2, 
mostrando também as intensidades das linhas de energia utilizadas para as análises de C, O e S. 
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EDS 
Partícula 

 

Elemento %peso 
O L 23.10 
Zr	N 60.54 
Sn	N 3.41 
Cu L 12.95 

  
Figura 57: Análise por EDS obtida no MEV FEI de uma partícula encontrada na 

amostra FT_36-2 com morfologia facetada. 
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Elemento %peso %at 
C LO 0.423 1.386 
O LO 24.916 61.217 
P LO 0.029 0.037 
Zr NO 69.062 29.760 
S LO 0.023 0.029 
Sn NO 3.435 1.138 
Cu LO 10.215 6.319 
Zn LO 0.190 0.115 

Figura 58: Microanálise por WDS obtida da partícula apresentada na Figura 57, da amostra FT_36-2, 
mostrando também as intensidades das linhas de energia utilizadas para as análises de C, O e S. 
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5.3.2. Latões (Cu-30%Zn e Cu-4%Sn-15%Zn) 
 

A microestrutura típica observada por Microscopia Óptica do lingote FT_21-2 

(Cu-30%Zn-0,03%P-0,08%Zr + C), composto de latão com adições de Zr, P e C, está 

apresentada na Figura 59, mostrando claramente os contornos de grão e uma 

estrutura dendrítica não tão evidente como a da liga Cu-8%Sn. No aumento de 1000x, 

notam-se ainda partículas facetadas. Nesse ensaio, que é uma repetição do ensaio 

realizado por Nagasima (NAGASIMA, 2017), ocorreu significativo refino de grão, como 

já discutido (Figura 19). Observações no MEV (Figura 60) mostraram partículas 

facetadas semelhantes às observadas no ensaio FT_40 com a liga Cu-8%Sn (Figura 

27). O espectro de energia da microanálise por EDS dessa partícula também é 

semelhante (Figura 61), indicando uma partícula rica em Zr e apresentando linhas de 

energia que poderiam ser relativas a fótons de C ou P. Nagasima (NAGASIMA, 2017) 

conduziu microanálises por WDS e Difração de Raios X de um resíduo concentrado 

nessas partículas e todos os resultados indicaram partículas formadas por ZrP. Logo, 

as evidências experimentais apresentadas no presente trabalho e por Nagasima 

(NAGASIMA, 2017) indicam que as partículas formadas tanto na liga Cu-8%Sn como 

na Cu-30%Zn após adições de Zr, P e C são compostas de ZrP e provavelmente 

causam o refino de grão. 

O ensaio FT_24 (Cu-30%Zn-0,03%P-0,08%Zr) foi semelhante ao FT_21, 

porém a cobertura de C não foi adicionada para revelar a função desse elemento no 

refino de grão do latão. Como já apresentado, houve significativo refino de grão 

(Figura 19) mesmo sem a adição de C. As micrografias do lingote FT_24-2 obtidas em 

Microscópio Óptico (Figura 62) mostram estrutura dendrítica e partículas facetadas 

(aumento de 1000x) semelhantes às do lingote FT_21-2. A morfologia dessas 

partículas observadas no MEV (Figura 63) e as microanálises por EDS (Figura 64) 

também são semelhantes, revelando partículas facetadas ricas em Zr, com linhas de 

energia de fótons emitidos por elementos como P e C no seu espectro de energia. 

Esses resultados mostram que adições à liga Cu-30%Zn de Zr e P, na presença de C 

ou não, resultam no refino de grão significativo e no aparecimento de partículas 

facetadas ricas em Zr e provavelmente compostas de ZrP. Esse comportamento é 

diferente do observado na liga Cu-8%Sn, onde a adição de C é uma condição 

necessária para o refino de grão e para o aparecimento de partículas ricas em Zr. 

Essa diferença de comportamento pode estar relacionada à constante evaporação de 
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Zn que ocorre nos banhos líquidos de latões, formando uma atmosfera que protege o 

banho da oxidação. No caso dos banhos de bronze, onde não há essa atmosfera 

protetora, uma possível maior quantidade de oxigênio dissolvido oxidaria uma maior 

quantidade de P e Zr e diminuiria a quantidade de partículas de ZrP formadas. Nesse 

caso, a presença de C a partir de uma camada protetora possivelmente diminuiria a 

oxidação, aumentando a quantidade de partículas de ZrP. 

As micrografias obtidas em Microscópio Óptico de uma amostra do lingote 

FT_25-2 (Cu-4%Sn-15%Zn-0,03%P-0,08%Zr + C), com uma composição 

intermediária entre o bronze (Cu-8%Sn) e o latão (Cu-30%Zn), sendo mais próxima 

dos latões comerciais está apresentada na Figura 65. Nesse lingote ocorreu refino de 

grão significativo (Figura 20) e sua microestrutura é muito semelhante à dos lingotes 

FT_21 e FT_24, apresentando uma estrutura dendrítica semelhante e partículas 

facetadas no aumento de 1000x. A morfologia dessas partículas observada no MEV 

(Figura 66) e sua microanálise (Figura 67) também são semelhantes, indicando 

composição rica em Zr, possivelmente ZrP.  
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(a) 

 

(b) 

 

(c)  

Figura 59: Imagens obtidas por Microscopia Óptica nos aumentos: 50x (a); 200x (b) e 1000x (c) da 
amostra FT_21-2 (Cu-30%Zn-0,03%P-0,08%Zr + C). 
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Figura 60: Imagem obtida no MEV FEI da amostra FT_21-2 de uma partícula encontrada com 

morfologia que lembra as de interesse. 
 

 

 

EDS Área 1 
Elemento %peso 

P L 15.57 
Zr	N 59.82 
Cu	L 6.68 
S L 15.00 
Zn	L 2.92 

Figura 61: Análise por EDS obtida no MEV FEI dos pontos de interesse da amostra FT_21-2 da 
Figura 60. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c)  

Figura 62: Imagens obtidas por Microscopia Óptica nos aumentos: 50x (a); 200x (b) e 1000x (c) da 
amostra FT_24-2 (Cu-30%Zn-0,03%P-0,08%Zr - C). 
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Figura 63: Imagem obtida no MEV FEI da amostra FT_24-2 de uma partícula encontrada com 

morfologia que lembra as de interesse. 
 

 

 

EDS Área 1 
Elemento %peso 

P L 15.26 
Zr	N 55.08 
Cu	L 19.91 
S L 4.39 
Zn	L 5.35 

Figura 64: Análise por EDS obtida no MEV FEI do ponto de interesse da amostra FT_24-2 da 
Figura 63. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c)  

Figura 65: Imagens obtidas por Microscopia Óptica nos aumentos: 50x (a); 200x (b) e 1000x (c) da 
amostra FT_25-2 (Cu-4%Sn-15%Zn-0,03%P-0,08%Zr + C). 
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Figura 66: Imagem obtida no MEV FEI da amostra FT_25-2 de uma partícula encontrada com 

morfologia que lembra as de interesse. 
 

 

 

EDS Área 1 
Elemento %peso 

P L 15.02 
Zr	N 67.34 
Cu	L 14.92 
S L 2.72 

  
Figura 67: Análise por EDS obtida no MEV FEI do ponto de interesse da amostra FT_25-2 da 

Figura 66. 
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5.4. Caracterização do Resíduo da Dissolução 
 

No item 4.4 foi descrito o procedimento utilizado para concentrar as partículas 

(dissolução da matriz) observadas na microestrutura dos lingotes de bronze e latão 

produzidos no presente trabalho, gerando um resíduo na forma de material 

particulado. Os seguintes lingotes foram selecionados para o procedimento de 

dissolução: FT_40-2, FT_14-2, FT_13-2, FT_16-2, FT_35-2 e FT_36-2 da liga 

Cu-8%Sn e FT_21-2 e FT_24-2 da liga Cu-30%Zn e finalmente FT_25-2 da liga 

Cu-4%Sn-15%Zn. O resíduo resultante desse procedimento, para alguns lingotes, foi 

observado no MEV e microanálises por EDS foram realizadas para investigar as 

partículas concentradas. Apenas o resíduo proveniente do lingote FT_25-2 foi 

recoberto com filme de ouro para observação no MEV. Todos os outros resíduos 

foram recobertos com filme de carbono, podendo afetar os resultados de algumas 

microanálises por EDS. Parte dos resíduo de todos os lingotes selecionados foi 

posteriormente submetido à análise por Difração de Raios X. Os resultados estão 

apresentados a seguir. 

 

5.4.1. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 
 

Os resíduos de dissolução dos seguintes lingotes da liga Cu-8%Sn foram 

observados no MEV com contraste de elétrons retroespalhados: FT_40-2, FT_16-2 e 

FT_35-2. As micrografias estão apresentadas, respectivamente, nas Figura 68, Figura 

70 e Figura 72. Nelas é possível notar a presença de partículas facetadas com 

tonalidade quase branca, indicando um número atômico relativamente elevado como 

o do Zr (K = 40) ou do Sn (K = 50), e muitas vezes no formato de disco hexagonal, 

provavelmente correspondendo às partículas presentes e observadas nas 

microestruturas anteriores à dissolução (Figura 27, Figura 49 e Figura 53, 

respectivamente). Nota-se, no entanto, que muitas dessas partículas têm arestas 

arredondadas, talvez causadas pelo processo de dissolução. É possível concluir 

também que o processo de dissolução e filtração concentrou significativamente as 

partículas facetadas, mas estas parecem estar misturadas com outros tipos de fases. 

Microanálises das partículas do resíduo e das partículas da amostra antes da 

dissolução dos ensaios FT_40-2, FT_16-2 e FT_35-2 podem ser comparadas nos 
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seguintes pares de figuras: Figura 69 com Figura 28 (FT_40-2); Figura 71 com Figura 

50 (FT_16-2), e Figura 73 com Figura 54 (FT_35-2). Os espectros de energia obtidos 

por EDS são muito semelhantes nos pares e também nos três ensaios, porém no 

resíduo da dissolução os picos de Cu e Sn são quase inexistentes, mostrando um 

efeito de matriz desprezível e confirmando o sucesso do processo de 

dissolução/filtração. Além de um pico na faixa de energia referente a fótons dos 

elementos P e C que já existia na Figura 28, agora na Figura 69 aparece um pequeno 

pico à direita referente ao elemento O. No entanto, nas microanálises do resíduo da 

amostra FT_16-2 (Figura 71) e FT_35-2 (Figura 73), onde se tem partículas facetadas 

sem formato de disco, esses picos são mais evidentes e podem indicar um óxido de 

zircônio. 

 

 
Figura 68: Imagem obtida no MEV FEI do pó proveniente da extração de partículas da amostra 

FT_40-2.  



  

 

103 

 

(a) 
EDS Spot 1 

 

Elemento %peso 
Cu	N 0.66 
P L 22.18 
Zr	N 77.16 

  

(b) 
EDS Spot 2 

 

Elemento %peso 
Sn	N 3.66 
P L 21.79 
Zr	N 74.55 

  

(c) 
EDS Spot 3 

 

Elemento %peso 
Cu	N 3.41 
P L 21.55 
Zr	N 72.49 

Sn	N 2.54 

Figura 69: Análise por EDS obtida no MEV FEI das partículas encontradas na dissolução da amostra 
FT_40-2. 
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Figura 70: Imagem obtida no MEV FEI do pó proveniente da extração de partículas da amostra 

FT_16-2. 
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(a) 

EDS Spot 1 

 

Elemento %peso 
C L 28.27 
O L 23.57 
Cu	N 1.75 
Al L 0.48 
Zr	N 45.47 
Cl	L 0.20 
Sn	N 0.26 

(b) 
EDS Spot 2 

 

Elemento %peso 
C L 27.90 
O L 23.13 
Cu	L 1.93 
Al L 0.34 
Zr	N 46.06 
Cl	L 0.34 
Sn	N 0.31 

(c) 
EDS Spot 3 

 

Elemento %peso 
C L 26.76 
O L 25.59 
Cu	L 1.51 
Al L 0.45 
Zr	N 44.62 
Cl	L 0.31 
Sn	N 0.76 

(d) 
EDS Spot 5 

 

Elemento %peso 
C L 26.80 
O L 23.06 
Cu	L 1.89 
Al L 0.60 
Zr	N 46.12 
Cl	L 0.52 
Sn	N 1.02 

Figura 71: Análise por EDS obtida no MEV FEI das partículas encontradas na dissolução da amostra 
FT_16-2.  
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Figura 72: Imagem obtida no MEV FEI do pó proveniente da extração de partículas da amostra 

FT_35-2. 
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(a) 
EDS Spot 1 

 

Elemento %peso 
O L 27.11 
Cu	N 1.43 
Si	L 0.64 
P L 15.75 
Zr	N 52.92 

Sn	N 2.14 

(b) 
EDS Spot 2 

 

Elemento %peso 
O L 23.75 
Cu	N 1.83 
Al	L 0.36 
P L 14.28 
Zr	N 57.56 

Sn	N 2.21 

(c) 
EDS Spot 3 

 

Elemento %peso 
O L 19.52 
Cu	N 1.37 
Al	L 0.78 
P L 15.85 
Zr	N 59.60 

Sn	N 2.88 

Figura 73: Análise por EDS obtida no MEV FEI das partículas encontradas na dissolução da amostra 
FT_35-2. 
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As microestruturas dos resíduos da liga Cu-30%Zn observadas no MEV para 

os ensaios FT_21-2 e FT_24-2 são similares ao reportado por Nagasima (NAGASIMA, 

2017) e são apresentadas nas Figura 74 e Figura 76. Analogamente ao caso da liga 

Cu-8%Sn, as partículas são semelhantes às observadas nas microestruturas antes 

da dissolução (Figura 60 e Figura 63 respectivamente). Quando comparadas as 

microanálises dessas partículas por EDS das amostras antes da dissolução e após 

(Figura 61 com Figura 75 e Figura 64 com Figura 77) é verificado que são muito 

semelhantes, se desconsiderarmos os traços dos elementos Cu e Zn devido ao efeito 

da matriz no caso pré-dissolução. As microestruturas dos resíduos da liga 

Cu-4%Sn-15%Zn observadas no MEV para o ensaio FT_25-2 são apresentadas na 

Figura 78 e são semelhantes às observadas antes da dissolução (Figura 66). E suas 

microanálises por EDS (Figura 79) mostram semelhanças aos picos referentes ao Zr. 

Em todas as análises por EDS feitas pelo MEV, o auto ajuste foi utilizado, em 

algumas vezes o melhor ajuste se deu com a indicação do elemento P presente, 

outras não, porém tal fato não pode ser usado para determinar definitivamente se há 

a presença de P ou não, pois o equipamento não possui resolução suficiente para 

efetuar uma precisa diferenciação entre os picos de P e Zr como já mencionado 

anteriormente. Percebe-se que há partículas ricas em Zr que são facetadas e mais 

achatadas (discos) e algumas mais esferoidizadas. Tais formas podem ser vistas em 

todos as micrografias dos resíduos, sem uma clara separação quanto à forma em 

quaisquer um dos ensaios executados e analisados. 
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Figura 74: Imagem obtida no MEV FEI do pó proveniente da extração de partículas da amostra 

FT_21-2. 
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(a) 
EDS Spot 1 

 

Elemento %peso 
O L 14.24 
P L 17.42 
Zr	N 68.34 

(b) 
EDS Spot 2 

 

Elemento %peso 
O L 17.18 
P L 13.88 
Zr	N 68.94 

Figura 75: Análise por EDS obtida no MEV FEI das partículas encontradas na dissolução da amostra 
FT_21-2. 
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Figura 76: Imagem obtida no MEV FEI do pó proveniente da extração de partículas da amostra 

FT_24-2. 
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(a) 
EDS Spot 1 

 

Elemento %peso 
O L 15.16 
Cu	N 2.61 
Al	L 0.64 
P L 14.84 
Zr	N 65.90 

Cl	L 0.85 

(b) 
EDS Spot 2 

 

Elemento %peso 
O L 25.22 
Cu	L 1.18 
Al	L 0.69 
P L 14.90 
Zr	N 55.27 
Cl	L 0.96 

Si	L 1.78 

(c) 
EDS Spot 3 

 

Elemento %peso 
O L 19.62 
Cu	N 2.76 
Al	L 0.53 
P L 15.75 
Zr	N 59.28 
Cl	L 0.71 

Si	L 1.35 

Figura 77: Análise por EDS obtida no MEV FEI das partículas encontradas na dissolução da amostra 
FT_24-2. 
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Figura 78: Imagem obtida no MEV FEI do pó proveniente da extração de partículas da amostra 

FT_25-2. 
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(a) 

EDS Spot 1 

 

Elemento %peso 
O L 16.70 
Cu	N 2.38 
Al	L 0.63 
Si	L 0.90 
P L 16.10 
Zr	N 45.85 
S L 2.30 
Cl	L 0.53 
Au	N 14.61 

(b) 
EDS Spot 2 

 

Elemento %peso 
O L 17.10 
Cu	N 2.35 
Al	L 0.46 
Si	L 0.76 
P L 15.73 
Zr	N 47.78 
S L 4.59 
Cl	L 0.73 
Au	N 10.50 

(c) 
EDS Área 1 

 

Elemento %peso 
O L 35.00 
Al	L 0.75 
Si	L 0.60 
P L 2.63 
Zr	N 51.99 
Cl	L 0.30 

Au	N 8.72 

Figura 79: Análise por EDS obtida no MEV FEI das partículas encontradas na dissolução da amostra 
FT_25-2. 
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5.4.2. Difração de Raios X 
 

As observações no MEV com o recurso das microanálises por EDS 

apresentadas nos itens anteriores mostraram a presença de partículas que podem 

conter P, Zr, O, Sn, C, Cu e Sn em diferentes proporções. A técnica de microanálises 

por EDS apresenta diversas limitações para uma análise qualitativa e quantitativa da 

composição química da partícula. Essas limitações estão relacionadas a diversos 

aspectos, como por exemplo: (a) a influência dos elementos da matriz envolvendo os 

precipitados devido ao seu tamanho reduzido, (b) a dificuldade em detectar elementos 

que emitem fótons de energia baixa como o C e (c) a resolução insuficiente para 

diferenciar a energia dos fótons emitidos por certos elementos como no caso do Zr e 

P. 

A técnica de Difração de Raios X (DRX) possibilita uma análise mais precisa 

frente às microanálises por EDS e WDS, complementando a caracterização por essas 

técnicas. Como nas amostras do presente trabalho a fração volumétrica das partículas 

está abaixo daquela detectada pela técnica de Difração de Raios X, foi utilizado o 

processo de extração de precipitados descrito no item 4.4. Esse processo concentrou 

diversas partículas da amostra em um resíduo e permitiu a detecção e identificação 

dessas partículas pela técnica da Difração de Raios X. Os resultados e a discussão 

das análises de Difração de Raios X estão apresentados adiante. 

 

5.4.2.1. Análise dos Difratogramas 

 

Os difratogramas dos resíduos obtidos a partir da dissolução e filtração de 

amostras retiradas dos lingotes estão apresentados na Figura 80, Figura 81 e Figura 

82. Esses difratogramas foram analisados em três etapas. Na primeira etapa foram 

realizadas inúmeras comparações entre os difratogramas medidos e os padrões 

obtidos a partir da base de dados disponibilizada pelo Materials Project (JAIN et al., 

2013) para uma lista de possíveis fases definidas com auxílio dos diagramas de fase 

apresentados no item 3.5. Mediante a um exame visual das comparações, observando 

se as linhas de difração mais intensas do padrão poderiam ser associadas aos picos 

dos difratogramas medidos, foram escolhidas as fases com maior probabilidade de 

estarem presentes. Dessa forma, foi associado um conjunto de picos dos 
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difratogramas medidos à cada fase escolhida. É importante ressaltar que todos os 

difratogramas fornecidos pelo Materials Project (JAIN et al., 2013) e utilizados nessa 

primeira etapa são calculados e muitas vezes foram percebidas algumas diferenças 

em relação aos ângulos e intensidades apresentados por padrões experimentais. 

A lista de fases examinadas nas comparações da primeira etapa foi: Cu-a, 

ZrP (hexagonal); ZrP (cúbico); Zr3P; Zr2P; ZrP2; Cu2ZrP2; Zr14P9; Zr2P2O9; Zr3PO0,5; 

ZrP2O7; ZrC; ZrN; ZrS; ZrS3; Zr2S; Zr3S2; ZrO2; ZrCl2; P2O5; Cu2PO5 e Cu2P2O7. Como 

todos os difratogramas dos resíduos foram muito semelhantes, essas comparações 

da primeira etapa foram realizadas apenas para os difratogramas dos ensaios FT_40 

e FT_21, que representam referências para o bronze e o latão, respectivamente. Após 

as comparações, as fases escolhidas como mais prováveis de estarem presentes nos 

resíduos foram: ZrP com estrutura hexagonal, ZrO2 e SnO2. Alguns detalhes sobre as 

comparações e escolha dessas fases estão apresentados no Apêndice (item 8.2). 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 80: Difratogramas (PGQRGSTUVUR × 2>) das amostras FT_40-2 (a), FT_14-2 (b) e FT_13-2 (c) 
com as intensidades normalizadas. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 81: Difratogramas (PGQRGSTUVUR × 2>) das amostras FT_16-2 (a), FT_35-2 (b) e FT_36-2 (c) 
com as intensidades normalizadas. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 82: Difratogramas (PGQRGSTUVUR × 2>) das amostras FT_21-2 (a), FT_24-2 (b) e FT_25-2 (c) 
com as intensidades normalizadas. 
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disponibilizados pelo ICDD (“International Centre for Difraction Data”) para as fases 

eleitas na primeira etapa como mais prováveis foram comparados com os 

difratogramas medidos dos resíduos. Os difratogramas padrões para as fases 

escolhidas estão com seus picos representados na Figura 83 (a) e também 

juntamente com os picos das fases adicionais ZrC, ZrP com estrutura cúbica e ZrN 

representadas na Figura 83 (b) (ampliações dos difratogramas da Figura 83 

encontram-se no item 9 Anexos). Apesar dessas fases adicionais não terem sido 

escolhidas na primeira etapa, seus difratogramas padrões foram também incluídos 

para ilustrar algumas comparações, porque essas fases foram reportadas na literatura 

sobre a inoculação de ligas metálicas. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 83: Difratogramas com as intensidades normalizadas (PGQRGSTUVUR × 2>) das linhas de 
difração aprovadas pelo JCPDS com indicação dos números das fichas cristalográficas fornecidas 

pelo ICDD para as: (a) fases escolhidas ZrP Hexagonal, SnO2, ZrO2 e (b) fases escolhidas e 
possíveis ZrP Hexagonal, SnO2, ZrO2, ZrP Cúbico, ZrC e ZrN.  
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Nessa segunda etapa, a comparação visual mostrou uma pequena 

discrepância entre os ângulos (2:) dos picos dos difratogramas dos resíduos (Figura 

80, Figura 81 e Figura 82) e os ângulos das linhas dos difratogramas padrões (fichas 

cristalográficas) para as fases escolhidas (Figura 83 (a)), como detalhado no Apêndice 

(item 8.2). As discrepâncias podem ter sido causadas por fatores relacionados a 

ajustes do equipamento de medida ou devido a desvios geométricos em relação à 

aleatoriedade das partículas que compõe o resíduo. Vale ressaltar também que, 

segundo Padilha, Cullity e Fultz (CULLITY, 1978; FULTZ; HOWE, 2008; PADILHA; 

AMBROZIO, 2004) as intensidades medidas nos ensaios podem apresentar 

diferenças, assim como os valores de espaçamentos interplanares, devido a 

diferenças no alinhamento das amostras e/ou às tensões internas do material, 

podendo causar deslocamento nos picos de difração (variação no ângulo 2:) e no 

número de contagens (ou um alargamento dos picos). Apesar dessas discrepâncias, 

ainda foi possível associar conjuntos de picos dos difratogramas dos resíduos às fases 

escolhidas. Portanto, foi possível associar as linhas mais intensas das fichas 

catalográficas (JCPDS) das fases escolhidas e seus planos cristalinos (índices de 

Miller ℎ, 7, M) correspondentes aos picos dos difratogramas dos resíduos. Para cada 

ângulo 2: dos picos escolhidos nos difratogramas dos resíduos, foi atribuído então 

um plano cristalino (índice de Miller) da fase correspondente. 

Na terceira etapa da análise, foram calculados por regressão linear os 

parâmetros e ângulos da célula unitária de cada fase escolhida a partir dos valores de 

2: e os índices de Miller dos picos escolhidos nos difratogramas dos resíduos. Erros 

ou desvios relativamente pequenos entre os parâmetros/ângulos calculados e os 

valores reportados no difratograma padrão (JCPDS) representam uma evidência da 

presença da fase escolhida. Mais detalhes dos cálculos estão descritos no Apêndice 

(item 8.2) e os valores calculados estão apresentados na Tabela 7. Nessa tabela, 

estão os parâmetros e ângulos fornecidos pelos difratogramas padrões (JCPDS), os 

valores calculados para a célula unitária do ZrP (hexagonal), SnO2 (tetragonal) e 

ZrO2 (monoclínico) em cada difratograma e os erros relativos 

(NO(%) = 100 ∙ ((O − R) R⁄ )) entre cada parâmetro calculado (O) e o valor padrão (R). 
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Tabela 7: Parâmetros (V, X, Y) e ângulo (Z) das células unitárias do ZrP hexagonal, SnO2 tetragonal e 
ZrO2 monoclínico fornecidos pelos padrões JCPDS e calculados para os resíduos dos experimentos 

selecionados (FT_40, 14, 13, 16, 35, 36, 21, 24 e 25) por regressão linear. Os erros relativos (%) 
entre os valores calculados e fornecidos pelos padrões também estão apresentados. 

 ZrP SnO2 ZrO2 
 V (Å) Y (Å) V (Å) Y (Å) V (Å) X (Å) Y (Å) Z (º) 

Padrões 3,684 12,554 4,738 3,187 5,147 5,213 5,313 99,22 

FT_40-2 
3,721 12,614 4,778 3,216 5,350 5,264 5,177 99,13 
1,00% 0,48% 0,85% 0,91% 3,95% 0,97% 2,57% 0,09% 

FT_14-2 
— — 4,738 3,187 — — — — 
— — 0% 0% — — — — 

FT_13-2 
— — 4,733 3,184 — — — — 
— — 0,096% 0,106% — — — — 

FT_16-2 
3,732 12,587 4,793 3,225 5,373 5,274 5,206 99,16 
1,29% 0,26% 1,16% 1,20% 4,39% 1,16% 2,07% 0,06% 

FT_35-2 
3,708 12,539 4,760 3,205 5,337 5,238 5,173 99,10 
0,66% 0,12% 0,46% 0,58% 3,69% 0,49% 2,63% 0,12% 

FT_36-2* 
— — 4,732 3.182 5,301 5,198 5,135 99,14 
— — 0,13% 0,15% 2,99% 0,28% 3.35% 0,078% 

FT_21-2 
3,716 12,578 — — 5,351 5,245 5,195 99,16 
0,88% 0,19% — — 3,97% 0,61% 2,22% 0,06% 

FT_24-2 
3,715 12,540 — — 5,350 5,247 5,186 99,21 
0,84% 0,11% — — 3,94% 0,65% 2,38% 0,005% 

FT_25-2 
3,715 12,536 — — 5,346 5,248 5,187 99,26 
0,85% 0,15% — — 3,86% 0,68% 2,37% 0,04% 

* Único difratograma a apresentar picos da fase ZrC cúbica. O padrão JCPDS 350784, referente a 
essa fase, reporta um parâmetro de rede V = 4,693Å. O parâmetro de rede calculado a partir de 
quatro linhas do difratograma medido (associadas às quatro linhas mais intensas do padrão) foi 

de V = 4,684Å, representando um erro relativo de 0,194%. 
 

Nos ensaios FT_21, FT_24, referente aos latões e nos quais não foram 

adicionados Sn, e no FT_25, que é do latão contendo bronze, o conjunto de picos 

associado à fase SnO2 não está presente, portanto não foram realizados cálculos para 

essa fase. Os erros relativos apresentados na Tabela 7 para os parâmetros 6 e 4 da 

célula unitária hexagonal do ZrP e tetragonal do SnO2 e para T e U da célula unitária 

monoclínica do ZrO2 são de aproximadamente 1% ou menores. Porém os erros para 

6 e 4 da célula monoclínica do ZrO2 atingiram um erro máximo de 3,95% e 2,57%, 

respectivamente. 

A partir dos parâmetros 6, T, 4 e U calculados pela regressão linear e 

fornecidos na Tabela 7, foi possível calcular individualmente para cada difratograma 

dos resíduos o conjunto de ângulos 2: das linhas de difração associadas a cada uma 

das três fases escolhidas. As equações utilizadas para os cálculos de cada fase estão 
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apresentadas no Apêndice (item 8.2) e as linhas resultantes foram sobrepostas aos 

difratogramas dos resíduos na Figura 84, Figura 85 e Figura 86 (ampliações desses 

difratogramas encontram-se no item 9 Anexos). Utilizando a regressão linear, foram 

calculados apenas os ângulos 2: dos picos escolhidos como pertencentes à fase, que 

sempre incluía entre eles os picos mais intensos do difratograma padrão (intensidade 

relativa maior do que 10%), mas muitas vezes picos menos intensos também. As 

intensidades de cada linha calculada foram definidas como iguais às das linhas 

correspondentes no difratograma padrão JCPDS. 

Os difratogramas dos resíduos dos bronzes FT_40-2 

(Cu-8%Sn-0,03%P-0,08%Zr+C), FT_16-2 (Cu-8%Sn-0,3%P-0,16%Zr+½C) e 

FT_35-2 (Cu-8%Sn-0,03%P-0,16%Zr+C), Figura 84 (a) e Figura 85 (a) e (b), 

respectivamente, onde ocorreu o refino de grão (Figura 14) e aos quais foram 

adicionados Zr, P e C, indicaram a presença das fases ZrP (hexagonal), ZrO2 e SnO2, 

mas não indicaram a presença da fase ZrC. Entretanto, Arango (ARANGO, 2016) 

conduziu um experimento semelhante ao FT_40 e reportou a presença da fase ZrC. 

As microanálises por EDS realizadas em algumas partículas das amostras dos 

lingotes FT_40-2 (Figura 28), FT_16-2 (Figura 50) e FT_35-2 (Figura 54) mostraram 

que essas partículas são ricas em Zr e talvez P ou C, estando consistente com o 

ZrP (hexagonal) encontrado no difratograma, que também foi evidenciado nas 

análises por WDS (Figura 31 e Figura 33). As microanálises de algumas partículas 

encontradas nos resíduos das amostras dos lingotes FT_16-2 (Figura 71) e FT_35-2 

(Figura 73) indicaram também picos mais evidentes de O, sugerindo a fase ZrO2, que 

também foi identificada nos difratogramas. Nota-se então que o procedimento de 

dissolução e posterior análise por Difração de Raios X forneceu evidências 

importantes da presença de SnO2, ZrO2 e ZrP, que estão consistentes com as 

microanálises por EDS e WDS de partículas da amostra e do resíduo. 

 

 

  



  

 

124 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 84: Difratogramas (PGQRGSTUVUR × 2>) e linhas de difração das fases identificadas das 
amostras de bronze: FT_40-2 (a), FT_14-2 (b) e FT_13-2 (c) com as intensidades normalizadas. A 

linha tracejada indica a intensidade relativa de 10%. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 85: Difratogramas (PGQRGSTUVUR × 2>) e linhas de difração das fases identificadas das 
amostras de bronze: FT_16-2 (a), FT_35-2 (b) e FT_36-2 (c) com as intensidades normalizadas. A 

linha tracejada indica a intensidade relativa de 10%. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 86: Difratogramas (PGQRGSTUVUR × 2>) e linhas de difração das fases identificadas das 
amostras dos latões: FT_21-2 (a), FT_24-2 (b) e FT_25-2 (c) com as intensidades normalizadas. A 

linha tracejada indica a intensidade relativa de 10%. 
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Estas evidências sugerem que as partículas de ZrC não estão presentes e não 

poderiam ser responsáveis pelo refino de grão, como reportado por Arango 

(ARANGO, 2016). Uma hipótese para ausência no resíduo dessas partículas poderia 

ser a de sua dissolução junto com a matriz. Para testar essa hipótese, ZrC em pó foi 

adquirido comercialmente. Uma quantidade de 1 g foi submetida ao mesmo processo 

de dissolução e extração apresentado no item 4.4 e a massa do resíduo medida em 

uma balança analítica. A perda de massa do pó durante o processo foi desprezível 

(inerentes ao manuseio), de 2%. Esse resultado indica que, se as partículas de ZrC 

estivessem presentes nas amostras, elas apareceriam também no resíduo. Os 

difratogramas do pó comercial e do resíduo desse pó após o processo de dissolução 

foram obtidos e analisados e estão apresentados no Apêndice (item 8.2). 

Os difratogramas da Figura 84 (b) e (c) referem-se aos resíduos dos ensaios 

FT_14-2 (Cu-8%Sn-0,03%P-0,08%Zr) e FT_13-2 (Cu-8%Sn-0,3%P-0,08%Zr), onde 

não ocorreu refino de grão (Figura 15) e aos quais foram adicionados Zr, P, mas não 

foi adicionado C. Os difratogramas indicam claramente a presença da fase SnO2, que 

também foi identificada nas microanálises por EDS das partículas encontradas nas 

amostras (Figura 39 e Figura 42). Nenhum outro tipo de partícula foi encontrado nas 

observações por MEV, o que está consistente com os difratogramas. Logo, apesar 

das adições de Zr e P, não houve aparecimento de qualquer outro tipo de partícula 

rica em Zr. Consequentemente, deve-se reconhecer que o refino de grão da liga 

Cu-8%Sn está correlacionado ao aparecimento não somente das partículas de ZrP, 

mas também das partículas de ZrO2. 

A comparação entre a Figura 84 (a) e Figura 85 (a), que mostram difratogramas 

referentes respectivamente aos ensaios FT_40 (Cu-8%Sn-0,03%P-0,08%Zr + C) e 

FT_16 (Cu-8%Sn-0,3%P-0,16%Zr + ½C), pode auxiliar no entendimento da função 

das adições de C, pois no ensaio FT_16, a cobertura de C foi adicionada após a fusão, 

apenas no momento da adição de Zr ao banho líquido. O difratograma do resíduo de 

FT_16-2 (Figura 85 (a)) mostra uma queda significativa na intensidade de todos os 

picos relativos à fase ZrP e um aumento notável dos picos referentes à fase ZrO2. 

Esta observação está consistente com um menor tempo no qual a camada de pó de 

grafite foi mantida sobre o banho no experimento FT_16 em comparação ao FT_40. 

Esse menor tempo pode ter resultado em uma maior oxidação do banho e uma maior 

quantidade de ZrO2 formada em detrimento do ZrP, apesar da adição de P ter sido 

aumentada de uma ordem de grandeza para tentar diminuir essa oxidação e/ou 
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provocar a formação de uma maior quantidade de ZrP. Esse resultado indica o efeito 

significativo de proteção contra a oxidação resultante da camada de pó de grafite 

sobre os banhos de bronze. A maior adição de P parece não compensar 

completamente o efeito de proteção da camada. Ocorreu refino de grão significativo 

no lingote FT_16-2 (Figura 17 e Tabela 6), mantendo a correlação já observada entre 

o aparecimento de partículas de ZrO2 e ZrP no difratograma dos resíduos e o refino 

de grão. 

Uma comparação entre os difratogramas da Figura 84 (a) e Figura 85 (b), 

referentes aos ensaios FT_40-2 e FT_35-2, mostra o efeito do aumento da adição de 

Zr de 0,08% para 0,16%. Nota-se que, diferentemente do ensaio FT_16-2, os picos 

da fase ZrP agora têm intensidades relativas semelhantes aos do FT_40-2, talvez 

indicando um nível de oxidação semelhante. No entanto, todos os picos analisados 

da fase ZrO2 aumentaram de intensidade significativamente, como por exemplo os 

localizados em 2:~28° e 31°. Esse aumento está consistente com o aumento na 

quantidade de Zr adicionada ao banho. Os picos da fase SnO2 praticamente não 

sofreram alterações com a maior adição de Zr. 

Uma comparação entre os difratogramas dos lingotes FT_35-2 (Figura 85 (b)) 

e FT_36-2 (Figura 85 (c)) mostra o efeito da ausência de adição de P, pois esse 

elemento não foi adicionado no ensaio FT_36-2. Obviamente a fase ZrP não apareceu 

no difratograma desse ensaio (Figura 85 (c)), mas apareceu no difratograma do 

ensaio FT_35-2 (Figura 85 (b)), porém a fase ZrO2 apareceu nos dois casos. Além 

disso, o difratograma do lingote FT_36-2, sem adição de P, foi o único a indicar a fase 

ZrC, sugerindo que na ausência de P e com as adições de Zr e C, formam-se 

partículas de ZrC. No lingote FT_36-2 (Figura 18 (e)) o refino de grão foi menos 

intenso que no lingote FT_35-2 (Figura 18 (b)), o que pode indicar que as partículas 

de ZrO2 e ZrC não são substratos tão eficientes para causar a nucleação heterogênea 

e o refino de grão como as partículas compostas por ZrP. No entanto, mais ensaios 

devem ser conduzidos para confirmar essas conclusões. 

Como apresentado nas microanálises por EDS (Figura 55 e Figura 57) e por 

WDS (Figura 56 e Figura 58), as nove partículas examinadas no lingote FT_36-2 eram 

formadas por ZrS0.67 ou ZrO2 e não foram encontradas partículas de ZrC, como 

observado no difratograma. Os difratogramas dos resíduos representam a análise de 

uma quantidade muito maior de partículas do que aquelas examinadas pelas 

microanálises e, portanto, talvez fosse necessário analisar uma maior quantidade por 
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EDS/WDS para encontrar partículas compostas de ZrC. No difratograma foi também 

identificada a fase ZrO2, estando consistente com as microanálises. Entretanto, a fase 

ZrS0.67, observada nas microanálises, não foram identificadas no difratograma, como 

mostrado no Apêndice (item 8.2). Uma possível explicação para essa inconsistência 

seria a da dissolução das partículas de ZrS0.67 no ácido clorídrico utilizado no processo 

de dissolução da matriz das amostras para formar o resíduo. Note que na dissolução 

de sulfetos metálicos é utilizada o processamento de minerais (ABRAITIS et al., 2004). 

Nos difratogramas dos lingotes dos latões FT_21-2 (Figura 86 (a)) e FT_24-2 

(Figura 86 (b)), aos quais não foi adicionado Sn, e no difratograma do lingote FT_25-2 

(Figura 86 (c)) do latão com estanho, nota-se a existência das fases ZrO2 e ZrP. Como 

nesses lingotes ocorreu o refino de grão significativo, mantém-se a correlação entre o 

refino de grão e o aparecimento de partículas de ZrO2 e ZrP também observada nos 

bronzes. 

Nos difratogramas dos latões dos lingotes FT_21-2 (Figura 86 (a)) e FT_24-2 

(Figura 86 (b)), o conjunto completo de picos mais intensos da fase SnO2 não está 

presente, estando consistente com a ausência da adição de Sn. Porém, o pico em 

2:~26,3°, que no difratograma dos bronzes (Figura 84 (a)) foi atribuído ao SnO2, está 

presente, mostrando que esse pico também pertence a alguma outra fase não 

identificada, diferente do SnO2 e que também poderia estar presente nos bronzes. No 

difratograma do lingote FT_25-2 (Figura 86 (c)), ao qual foi adicionado 4%Sn, a fase 

SnO2 também não apareceu apesar da presença de Sn. 

Apesar da ausência completa da cobertura de pó de grafite sobre o banho de 

latão do ensaio FT_24, não houve alteração significativa da intensidade relativa dos 

picos da fase ZrP em comparação ao FT_21, indicando que os latões têm menor 

propensão à oxidação que os bronzes, provavelmente devido à proteção resultante 

da atmosfera formada pela evaporação do Zn sobre a superfície do banho. No 

entanto, a intensidade relativa de todos os picos da fase ZrO2 aumentou do ensaio 

FT_21 para o FT_24, possivelmente indicando uma maior oxidação sem a proteção 

do pó de grafita. No caso do bronze, a retirada parcial da cobertura de pó de grafita 

sobre o banho quase eliminou completamente as partículas de ZrP, mas a retirada 

completa da cobertura no latão praticamente não alterou a quantidade relativa de ZrP 

no resíduo. 

A substituição de 15% de Zn por 4% de Sn conduzida no ensaio FT_25-2, não 

parece ter causado grandes alterações no difratograma em comparação ao do lingote 
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FT_21-2. As intensidades dos picos referentes às fases ZrP e ZrO2 são semelhantes. 

O resultado indica que o comportamento da liga Cu-4%Sn-15%Zn frente às adições 

de Zr, P e C está mais próximo do comportamento do latão Cu-30%Zn do que do 

bronze Cu-8%Sn. 

 

 

 

  



  

 

131 

6. CONCLUSÕES 

 

As conclusões para este estudo são: 

 

I. A adição simultânea de Zr, P e C à liga Cu-8%Sn causa refino de grão 

significativo, reduzindo o tamanho médio de grão de aproximadamente 

4 mm para 0,2 mm, o que não ocorre se algum dos três elementos não 

for adicionado; 

II. A adição simultânea de Zr e P com ou sem a adição de C à liga Cu 

30%Zn causa refino de grão significativo, reduzindo o tamanho médio 

de grão de aproximadamente 3 mm para 0,7 mm; 

III. A adição simultânea de Zr, P e C à liga Cu-4%Sn-15%Zn causa refino 

de grão significativo, reduzindo o tamanho médio de grão de 

aproximadamente 5 mm para 0,2 mm; 

IV. Observações em microscópio eletrônico de varredura, microanálises por 

EDS e WDS das partículas encontradas nas amostras, e difração de 

raios X do resíduo do processo de extração de precipitados mostram 

uma correlação entre o refino de grão significativo das ligas Cu-8%Sn, 

Cu-30%Zn e Cu-4%Sn-15%Zn e o aparecimento de partículas facetadas 

formadas pela fase ZrP com estrutura cristalina hexagonal, que pode ser 

o principal substrato causador da nucleação heterogênea e do refino de 

grão nessas ligas; 

V. Quando não se adiciona a cobertura de C, partículas de ZrP não são 

encontradas na liga Cu-8%Sn diante das adições de Zr até teores de 

0,16% e de P até teores de 3%, porém, partículas de ZrP são 

observadas na liga Cu-30%Zn diante de adições menores de Zr e P, 

mesmo sem a adição de C; 

VI. O difratograma do resíduo de um lingote da liga Cu-8%Sn ao qual foi 

adicionado Zr e C (sem adição de P) e que apresentou um refino de grão 

apenas moderado foi o único a mostrar a presença da fase ZrC, que não 

foi detectada após microanálises por EDS e WDS de várias partículas 

de uma amostra desse lingote; 
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VII. As técnicas de caracterização já mencionadas (microanálises por 

EDS/WDS e análises por difração de raios X dos resíduos das amostras) 

mostram o aparecimento de partículas de ZrO2 em todos os lingotes 

onde ocorreu refino de grão significativo ou moderado e mostram a sua 

ausência onde não ocorreu o refino de grão, apesar de sempre terem 

ocorridas adições de Zr, indicando uma correlação entre o aparecimento 

dessas partículas e o refino de grão; 

VIII. As técnicas de caracterização já mencionadas (microanálises por EDS 

e análises por difração de raios-X dos resíduos das amostras) indicam a 

existência de partículas de SnO2 em todos os lingotes da liga Cu-8%Sn, 

mas indicam a ausência dessas partículas na liga Cu-4%Sn-15%Zn e, 

IX. Curvas de resfriamento medidas no interior da liga Cu-8%Sn durante a 

solidificação indicam uma diminuição da amplitude da recalescência 

quando ocorre o refino de grão causado pelas adições de Zr, P e C. 
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8. APÊNDICE 

 

8.1. Diagrama de fases Pertinentes 
 

 
Figura 87: Diagrama binário Cu-Sn, adaptado de (ASM INTERNATIONAL, 2018). 
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Figura 88: Diagrama binário Cu-Zn, adaptado de (ASM INTERNATIONAL, 2018). 

 
Figura 89: Diagrama binário Cu-Zr, adaptado de (ASM INTERNATIONAL, 2018). 
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Figura 90: Diagrama binário Cu-P, adaptado de (ASM INTERNATIONAL, 2018). 

 

 
Figura 91: Diagrama binário C-Zr, adaptado de (ASM INTERNATIONAL, 2018). 
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Figura 92: Diagrama binário O-Zr, adaptado de (ASM INTERNATIONAL, 2018). 

 

 
Figura 93: Diagrama binário S-Zr, adaptado de (ASM INTERNATIONAL, 2018). 
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Figura 94: Diagrama binário N-Zr, adaptado de (ASM INTERNATIONAL, 2018). 

 

 
Figura 95: Diagrama ternário Cu-Sn-Zr, adaptado de (ASM INTERNATIONAL, 2018). 
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Figura 96: Diagrama ternário Cu-P-Zr, adaptado de (ASM INTERNATIONAL, 2018). 

 
Figura 97: Diagrama ternário Cu-Sn-Zn, adaptado de (ASM INTERNATIONAL, 2018). 
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Figura 98: Diagrama ternário Cu-P-Sn a 400ºC, adaptado de (ASM INTERNATIONAL, 2018). 

 
Figura 99: Diagrama ternário Cu-P-Sn a 25ºC, adaptado de (ASM INTERNATIONAL, 2018). 
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Figura 100: Diagrama ternário O-P-Zr, adaptado de (ASM INTERNATIONAL, 2018). 

 
Figura 101: Diagrama ternário O-P-Zr visto por uma seção vertical, adaptado de (ASM 

INTERNATIONAL, 2018). 
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8.2. Detalhes da Identificação das Fases nos Difratogramas 
 

Nesse item serão apresentados alguns detalhes importantes sobre a 

identificação das fases nos difratogramas dos resíduos do processo de dissolução e 

filtração e sobre os cálculos dos parâmetros cristalográficos das fases identificadas. 

Na segunda etapa de análise dos difratogramas descrita no item 5.4.2.1, as linhas de 

difração dos difratogramas padrões emitidos pelo JCPDS das fases escolhidas foram 

sobrepostos aos difratogramas dos resíduos. A Figura 102 mostra as linhas mais 

intensas do difratograma padrão (JCPDS 331484) do ZrP hexagonal sobrepostas ao 

difratograma do resíduo do lingote de bronze FT_40-2. Na Figura 102 (a) e suas 

ampliações (b) e (c), pode-se notar que as linhas do difratograma padrão estão 

deslocadas da ordem de 0,3º à direita dos possíveis picos dessa fase no difratograma 

do resíduo. Apesar desse deslocamento, foi possível associar um pico do difratograma 

do resíduo a cada linha mais intensa do difratograma padrão do ZrP, permitindo então 

associar um plano cristalino da estrutura cristalográfica do ZrP a cada pico. 

Portanto, para cada ângulo 2: dos picos escolhidos nos difratogramas dos 

resíduos, foi atribuído um plano cristalino com índices de Miller (ℎ, 7, M) do ZrP, como 

indicado na Figura 102 (a). Cada valor de 2: e dos índices de Miller (ℎ, 7, M) possibilita 

o cálculo do espaçamento (=) entre os planos paralelos com esses índices. Esse 

cálculo pode ser realizado a partir de duas equações diferentes, a Lei de Bragg e a 

equação da estrutura do reticulado (CULLITY, 1978). A primeira equação, a lei de 

Bragg, é mostrada na equação (8-1) a seguir (CULLITY, 1978): 

 

	 F ∙ G = 2 ∙ H ∙ I3F:		 (8-1)	
onde:  Y = número inteiro (Y = 1); 

 D = comprimento de onda (1,5406Å); 

 = = espaçamento interplanar; 

 : = ângulo de incidência. 
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A segunda equação (8-2), que utiliza os índices de Miller (ℎ, 7, M) e foi obtida a 

partir da geometria do reticulado hexagonal do ZrP, é dada por (CULLITY, 1978): 

 

	 .

c&
= 8

1
∙ /;

&d;∙:d:&

7&
0 + !&

@&
	 (8-2)	

onde:  = = espaçamento interplanar; 

 ℎ, 7, M = índices de Miller; 

 6 e 4 = parâmetros de rede da célula unitária hexagonal. 

 

Note que a utilização da segunda equação para o cálculo de = requer que os 

parâmetros da célula unitária sejam conhecidos. Logo, é possível obter os valores de 

1 =$⁄  para cada pico do ZrP no difratograma do resíduo utilizando a Lei de Bragg e, 

posteriormente, ajustar os valores de 6 e 4 na equação (8-2) para fornecer os mesmos 

valores de 1 =$⁄ . Dessa forma, os dois parâmetros de rede 6 e 4 poderiam ser 

calculados pela equação (8-2) a partir dos ângulos 2: de conjuntos de dois picos 

associados ao ZrP no difratograma do resíduo. Teoricamente, cada conjunto de dois 

picos deveria fornecer os mesmos valores de 6 e 4, já que correspondem à mesma 

estrutura cristalina, mas isso não acontece devido aos erros experimentais. Dessa 

forma, aplicou-se o método dos mínimos quadrados para encontrar os valores de 6 e 4 

que minimizam o erro quadrático total entre os valores de 1 =$⁄  calculados pelas duas 

equações, ou seja, utilizou-se uma regressão linear multivariável. 

A regressão linear multivariável para o cálculo de 6 e 4 foi conduzida em uma 

planilha do Microsoft Excel™ a partir dos seguintes passos: 

I. os valores de = e posteriormente 1 =$⁄  foram calculados a partir da 

equação (8-1) para todos os valores de 2: referentes aos picos do 

difratograma do resíduo associado à fase ZrP; 

II. os valores de (4 3⁄ ) ∙ (ℎ$ + ℎ ∙ 7 + 7$) e M$ foram também calculados 

para cada um dos picos selecionados; 

III. foi conduzida uma regressão linear multivariável (o intercepto deve ser 

forçado a ser zero, porque a equação (8-2) retorna zero quando todos 

os índices são nulos) utilizando os valores dos picos escolhidos, sendo 

as variáveis “A” os valores de (4 3⁄ ) ∙ (ℎ$ + ℎ ∙ 7 + 7$) e M$ e a variável 

“Z” os valores de 1 =$⁄ , obtendo-se 1 6$⁄  e 1 4$⁄ , que são os coeficientes 

das variáveis “A”, permitindo finalmente o cálculo de 6 e 4. 
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Os valores de 6 e 4 da célula unitária do ZrP foram calculados utilizando esses 

passos para todos os difratogramas dos resíduos onde essa fase foi identificada e 

estão apresentados na Tabela 7. O erro relativo pequeno em relação aos valores de 

6 e 4 fornecidos no difratograma padrão emitido pelo JCPDS para o ZrP é também 

uma evidência da presença dessa fase no resíduo. A etapa final de análise foi a 

utilização dos valores calculados de 6 e 4 na equação (8-2) para se obter o 

espaçamento interplanar = e posteriormente o ângulo 2: correspondente pela 

equação (8-1). Esses ângulos calculados representam uma correção específica para 

cada difratograma do resíduo analisado e, portanto, as linhas corrigidas foram aquelas 

apresentadas na Figura 84, Figura 85 e Figura 86. As intensidades das linhas 

ajustadas foram consideradas iguais às do difratograma padrão. Como exemplo, as 

linhas ajustadas e também as do difratograma padrão estão mostradas para o lingote 

FT_40-2 na Figura 102. Nota-se que as posições no eixo “A” das linhas ajustadas 

apresentaram uma excelente aderência aos picos associados à fase ZrP, o que 

também representa uma evidência da presença da fase. 

O tipo de análise descrita para a fase ZrP foi conduzida também para a fase 

SnO2 nos difratogramas dos resíduos dos bronzes. A Figura 103 (a) e (b) mostra um 

exemplo para o ensaio FT_40-2 indicando novamente um deslocamento à direita das 

linhas mais intensas do difratograma padrão do SnO2 (JCPDS 411445) em relação 

aos picos do difratograma do resíduo. As linhas de difração corrigidas para a fase ZrP 

foram mantidas. Os parâmetros 6 e 4 da célula unitária tetragonal do SnO2 foram 

também calculadas especificamente para cada difratograma a partir da regressão 

linear multivariável descrita anteriormente. Entretanto, a equação que expressa a 

relação entre os índices de Miller dos planos cristalinos e o espaçamento interplanar 

= deve ser alterada para a equação abaixo, relativa à célula tetragonal (CULLITY, 

1978): 

 

 .

c&
= /;

&d:&

7&
0 + !&

@&
	 (8-3)	

onde:  = = espaçamento interplanar; 

 ℎ, 7, M = índices de Miller; 

 6 e 4 = parâmetros de rede da célula unitária tetragonal. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 102: Difratograma (PGQRGSTUVUR × 2>) do resíduo do ensaio FT_40-2, linhas de difração do 
difratograma padrão da fase ZrP hexagonal (JCPDS 331484) e linhas de difração calculadas a partir 

dos parâmetros da célula unitária do ZrP obtidos por regressão linear nas faixas de 
2> entre: (a) 20~85°; (b) 25~34° e (c) 34~50°. 
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Agora as variáveis “A” serão os valores de ((ℎ$ + 7$) e M$ e a variável “Z” 

novamente os valores de 1 =$⁄ . A partir da regressão linear, obtém-se 1 6$⁄  e 1 4$⁄ , 

que possibilitam o cálculo de 6 e 4. Os valores de 6 e 4 calculados para todos os 

difratogramas dos resíduos dos bronzes estão na Tabela 7. As linhas de difração 

ajustadas para cada difratograma são aquelas apresentadas na Figura 84 e Figura 

85. Na Figura 103, as linhas ajustadas para o difratograma do resíduo do lingote 

FT_40-2 e aquelas do difratograma padrão estão apresentadas como exemplo. 

A fase ZrO2 foi identificada em todos os difratogramas dos resíduos de lingotes 

de bronze e latão que sofreram refino de grão significativo. Um exemplo está 

apresentado na Figura 104 para o ensaio FT_35-2, onde ocorreu as maiores adições 

de Zr e onde os picos relativos à fase ZrO2 estavam mais intensos que nos outros 

difratogramas. As linhas de difração calculadas para as fases ZrP e SnO2 foram 

mantidas para deixar evidentes as sobreposições entre linhas, quando existentes. As 

linhas da fase ZrO2 do difratograma padrão estão novamente deslocadas levemente 

à direita em relação aos picos do difratograma, o que pode ser visto mais claramente 

na ampliação da Figura 104 (b). Uma comparação entre Figura 84 (a) e Figura 85 (b) 

mostra o aumento de intensidade de um pico do ZrO2 em 2:~28° entre alguns picos 

do ZrP devido ao aumento no teor de Zr do ensaio FT_40-2 para o FT_35-2. Todos 

os outros picos também foram intensificados. 

Utilizando os picos escolhidos no difratograma do resíduo e associados aos 

planos do ZrO2 foi realizada uma regressão linear multivariável semelhante à 

conduzida para as fases ZrP e SnO2 para se obter os parâmetros 6, T, 4 e o ângulo U 

da célula unitária monoclínica do ZrO2. A equação que correlaciona os índices de 

Miller dos planos cristalinos e o espaçamento interplanar foi (CULLITY, 1978): 

 

 .

c&
= .

hij&k
∙ /;

&

7&
+ :&Bij&k

l&
+ !&

@&
− $;!	mnhk

7@
0	 (8-4)	

onde:  = = espaçamento interplanar; 

 ℎ, 7, M = índices de Miller; 

 U = ângulo relativo entre 6 e 4 da célula unitária monoclínica 

 6, T e 4 = parâmetros de rede da célula unitária monoclínica. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 103: Difratograma (PGQRGSTUVUR × 2>) do resíduo do ensaio FT_40-2, linhas de difração do 
difratograma padrão da fase SnO2 tetragonal (JCPDS 411445) e linhas de difração calculadas a partir 

dos parâmetros da célula unitária do SnO2 obtidos por regressão linear nas faixas de 
2> entre: (a) 20~85° e (b) 25~55°. 

 

Nessa equação, as variáveis “A” serão os valores de ℎ$, 7$, M$ e −2ℎM e a 

variável “Z” novamente os valores de 1 =$⁄ . A regressão linear fornecerá os valores 

dos coeficientes 1 (sen$U	6$)⁄ , 1 T$⁄ ,	1 (sen$U	4$)⁄  e cosU (sen$U	6	4)⁄  que possibilitam 

o cálculo de 6, T, 4 e U após os seguintes passos: 

I. calcula-se T = 1 `1 T$⁄⁄ ; 

II. calcula-se cosU = (cosU (sen$U	6	4)⁄ ) `(1 (sen$U	6$)⁄ )(1 (sen$U	4$)⁄ )⁄  e 

posteriormente U = cos-.U; 

III. calcula-se 6 = `sen$U (1 (sen$U	6$)⁄ )⁄  e finalmente, 

IV. calcula-se 4 = `sen$U (1 (sen$U	4$)⁄ )⁄ . 
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Os valores obtidos de 6, T, 4 e U para todos os difratogramas onde a fase ZrO2 

foi identificada estão apresentados na Tabela 7. As linhas de difração calculadas pelos 

novos parâmetros e calculadas pela equação (8-4) estão apresentadas na Figura 104 

para o resíduo FT_35-2 e para os outros resíduos na Figura 84, Figura 85 e Figura 

86, indicando uma excelente aderência aos picos dos difratogramas. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 104: Difratograma (PGQRGSTUVUR × 2>) do resíduo do ensaio FT_35-2, linhas de difração do 
difratograma padrão da fase ZrO2 monoclínico (JCPDS 371484) e linhas de difração calculadas a 

partir dos parâmetros da célula unitária do ZrO2 obtidos por regressão linear nas faixas de 
2> entre: (a) 20~85° e (b) 23~53°. 
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O difratograma do resíduo do lingote FT_36-2 mostrou a presença das fases 

ZrO2 e SnO2, como indicado no item 5.4.2.1, mas dois picos restaram sem 

identificação. Esses picos se ajustaram às linhas de elevada intensidade do 

difratograma padrão (JCPDS) do ZrC, como indicado por setas na Figura 105 (a). As 

outras duas linhas restantes do difratograma padrão também se ajustaram ao 

difratograma do resíduo, porém estavam sobrepostas a linhas de difração do ZrO2 e 

do SnO2. Logo, concluiu-se que a fase ZrC estava presente no resíduo do lingote 

FT_36-2 e novamente o parâmetro de rede “6” da estrutura cúbica do ZrC foi calculada 

(Tabela 7) e as linhas do difratograma padrão foram ajustadas utilizando a equação 

abaixo (CULLITY, 1978): 

 

 .

c&
= ;&d:&d!&

7&
	 (8-5)	

onde:  = = espaçamento interplanar; 

 ℎ, 7, M = índices de Miller; 

 6 = parâmetros de rede da célula unitária cúbica. 

 

As microanálises por EDS e WDS de partículas encontradas nas amostras do 

lingote FT_36-2 indicaram que essas são compostas por ZrO2, também observadas 

no difratograma, ou por ZrS0,67. Logo, foi considerada a hipótese da fase ZrS0,67 estar 

presente no difratograma e, portanto, seu difratograma padrão foi sobreposto ao 

difratograma do resíduo na Figura 105 (b). Observa-se que os picos mais e menos 

intensos do difratograma padrão não apresentam correspondência no difratograma do 

resíduo, a não ser em dois picos que sobrepões picos da fase ZrO2 e SnO2. Portanto, 

concluiu-se que a fase ZrS0,67 não estava presente em quantidade significativa no 

resíduo analisado. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 105: Difratograma (PGQRGSTUVUR × 2>) do resíduo do ensaio FT_36-2, incluindo linhas de 
difração ajustadas para as fases ZrO2 e SnO2. As linhas de difração: (a) ajustadas para a fase ZrC e 

(b) indicadas no difratograma padrão (JCPDS) da fase ZrS0,67 também estão apresentadas. 
 

Como a formação de partículas da fase ZrC foram reportadas por Arango 

(ARANGO, 2016) nas adições de Zr, P e C aos bronzes em um experimento 

semelhante ao FT_40, uma investigação adicional relativa a essa fase será 

apresentada. As linhas do difratograma padrão da fase ZrC (JCPDS 350784) foram 

sobrepostas ao difratograma do resíduo do lingote FT_40-2 já analisado, como 

ilustrado na Figura 106. As linhas mais intensas do difratograma padrão não mostram 

uma correspondência clara a picos do difratograma do resíduo. Essa evidência em 

conjunto com as microanálises por WDS de partículas da amostra desse lingote, que 

não apresentaram uma quantidade de C compatível com a fase ZrC, levaram à 

conclusão da ausência dessa fase no lingote FT_40-2, ao contrário do que afirmou 

Arango (ARANGO, 2016). Os outros difratogramas dos lingotes de bronze (FT_16-2 
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e FT_35-2) e de latão (FT_21-2, FT_24-2 e FT_25-2) também não mostraram 

evidências da presença da fase ZrC. 

 

 
Figura 106: Difratograma (PGQRGSTUVUR × 2>) do resíduo do ensaio FT_40-2 com as linhas de difração 

ajustadas das fases ZrP, SnO2 e ZrO2. As linhas do difratograma padrão da fase ZrC cúbica 
(JCPDS 350784) estão também apresentadas. 

 

Uma outra hipótese examinada para a ausência das partículas da fase ZrC no 

resíduo dos lingotes de bronze foi a de que essas partículas se dissolveram durante 

o processo de dissolução e filtração para obtenção do resíduo. Como descrito no item 

5.4.2.1, essa hipótese foi testada realizando o processo de dissolução/filtração em um 

pó de ZrC adquirido comercialmente. O pó de ZrC como recebido e o resíduo desse 

pó após o processo de dissolução/filtração foram analisados por Difração de Raios X 

também. O difratogramas do pó no estado como recebido está apresentado na Figura 

107 (a), indicando uma excelente aderência às linhas do difratograma padrão. O 

difratograma do resíduo de dissolução está apresentado na Figura 107 (b) e também 

apresenta boa aderência às linhas do difratograma padrão, mas agora se observa um 

pequeno deslocamento semelhante aos deslocamentos existentes nos difratogramas 

dos resíduos das amostras. Foi conduzida uma regressão linear para o cálculo do 

parâmetro de rede “6“ da célula unitária cúbica do ZrC utilizando a equação (8-5), 

resultando nos valores 6 = 4,6929Å e 4,7197Å para o pó como recebido e após 

dissolução, respectivamente. O valor fornecido pelo difratograma padrão é de 

6 = 4,6930Å, indicando erros relativos correspondentes de 0,003% e 0,57%. Os 

parâmetros calculados foram utilizados para obtenção das linhas de difração 
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ajustadas, também apresentadas na Figura 107, indicando um excelente ajuste aos 

picos dos difratogramas. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 107: Difratograma (PGQRGSTUVUR × 2>) padrão da fase ZrC cúbica (JCPDS 350784) e do: (a) pó 
de ZrC como recebido do fabricante; (b) resíduo do pó após o processo de dissolução/extração. 
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9. ANEXOS 

Difratograma ampliado das fases escolhidas e possíveis: ZrP Hexagonal, SnO2, ZrO2, ZrP Cúbico, ZrC e ZrN.. 
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Difratograma ampliado FT_40-2 com as sobreposições ZrO2, ZrP, SnO2 e ZrC. 
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Difratograma ampliado FT_14-2 com a sobreposição SnO2. 
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Difratograma ampliado FT_13-2 com a sobreposição SnO2. 
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Difratograma ampliado FT_16-2 com as sobreposições ZrO2, ZrP e SnO2. 
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Difratograma ampliado FT_35-2 com as sobreposições ZrO2, ZrP e SnO2. 
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Difratograma ampliado FT_36-2 com as sobreposições ZrC, ZrO2, e SnO2. 
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Difratograma ampliado FT_21-2 com as sobreposições ZrP e ZrO2. 
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Difratograma ampliado FT_24-2 com as sobreposições ZrP e ZrO2. 
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Difratograma ampliado FT_25-2 com as sobreposições ZrP e ZrO2. 
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