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RESUMO  

 

  

Neste trabalho foram sintetizadas amostras de ligas metálicas de cobre-prata e 

cobre-níquel-prata obtidas por metalurgia do pó. As ligas receberam tratamentos térmicos de 

sinterização e foram caracterizadas metalograficamente. Foram observados efeitos diferentes 

e significativos na microestrutura e na condutividade das amostras estudadas. A influência da 

prata na condutividade das amostras com níquel resultou ser inferior à de ligas com cromo e 

níquel, estudadas em trabalhos precedentes do grupo de pesquisa, onde se aplicaram os 

mesmos procedimentos aos mesmos precursores. Um resultado interessante é que o maior 

tamanho de cristalito favoreceu a condutividade elétrica, o qual se apresentou nas amostras 

sem níquel. A presença do níquel ajudou a inibir a oxidação e a diferença na quantidade de 

níquel se mostrou importante no comportamento das ligas, porém, não garantiu a alta 

condutividade verificada nas mencionadas ligas de cobre- níquel-cromo. A estrutura das 

amostras foi estudada pelo Método de Rietveld, usando dados de difração de raios x. As 

diferenças na microestrutura foram estudadas através da comparação com os parâmetros de 

perfil do cobre puro usado como precursor.  

  



 

ABSTRACT  

 

  

In this work, samples of copper-silver and silver-copper-nickel alloys were 

synthesized by powder metallurgy. The alloys have received sintering and all of them were 

characterized metallographically. Different and significant effects were observed in the 

microstructure and conductivity of the samples studied. The influence of silver on the 

conductivity of the samples with nickel resulted to be lower than the alloy with chromium 

and nickel, studied in previous work of the research group, where the same procedures were 

applied to the same precursors. An interesting result is that the larger crystallite size favored 

the high electrical conductivity, which is presented in the samples without nickel. The 

presence of nickel helped to inhibit oxidation and the difference in the amount of nickel 

influenced the alloys behavior, however, it did not guarantee high conductivity observed in 

the aforementioned alloys copper-nickel-chromium. The structure of the samples was studied 

by the Rietveld Method, using data from x-ray diffraction. The differences in microstructure 

were investigated by comparing the parameters of the pure copper used as a precursor profile.  
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1  INTRODUÇÃO  

 

 

O acesso a materiais adequados está intimamente associado ao 

desenvolvimento de muitas das tecnologias que facilitam e tornam o nosso dia-a-dia mais 

confortável. A importância dos materiais na vida humana é tão significativa, que as diferentes 

eras do início da civilização foram definidas de acordo com a relação e o domínio do homem 

com os materiais, por exemplo, idade da pedra, do bronze, do ferro. A utilização de materiais 

para proteção, alimentação, vestimenta, moradia, etc. não só distingue a raça humana dos 

outros animais, como também garante sua sobrevivência e ascendência sobre outras espécies.  

Nos dias de hoje, a utilização de diferentes materiais em absolutamente todas 

as atividades humanas é tão disseminada e abrangente que passa quase que despercebida. 

Atividades simples e cotidianas envolvem a utilização de um grande número de diferentes 

materiais, com as mais diversificadas propriedades. A utilização, o domínio, o 

desenvolvimento e a exploração de diferentes materiais têm uma profunda influência no 

desenvolvimento social e estão intimamente relacionadas a aspectos socioeconômicos, 

culturais, geográficos, demográficos, ambientais, dentre outros (CALLISTER, 2007). 

Numa posição de destaque entre os materiais mais importantes para o homem 

está o cobre. O cobre conquistou e sustentou um papel de grande importância na evolução da 

humanidade sendo utilizado em todas as fases das revoluções tecnológicas pelas quais os 

seres humanos já passaram. O cobre e suas ligas são considerados como o terceiro material 

metálico mais utilizado no mundo, depois dos aços e do alumínio e suas ligas. Essa 

abrangência de usos e utilidades se deve às principais características do metal: elevada 

condutividade elétrica e térmica, boa resistência à corrosão e boa maleabilidade aliadas à 

elevada resistência mecânica.  

O cobre é um elemento metálico com número atômico 29 e peso atômico 

63,57. Sua estrutura cristalina é cúbica de face centrada. É um elemento de transição e, por ser 

um metal nobre, conta com propriedades semelhantes às da prata e do ouro. Não é magnético, 

possui densidade de 8,96 g/cm3 e ponto de fusão de 1083ºC (CALLISTER, 2007). 

O cobre é normalmente usado em sua forma pura, mas também pode ser 

combinado com outros metais para produzir uma enorme variedade de ligas. Cada elemento 

adicionado ao cobre permite obter ligas com diferentes características. Alguns deles têm o 
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intuito de aumentar a resistência mecânica, outros a resistência à corrosão, a ductilidade, a 

usinabilidade, além de melhorar a estabilidade térmica do material.  

A condutividade é a principal característica que distingue o cobre dos outros 

metais. O cobre de alta pureza tem uma condutividade mais alta do que qualquer outro metal, 

com exceção da prata (CARVALHAL, 2011). 

As ligas metálicas à base de cobre e níquel possuem, simultaneamente, alta 

resistência mecânica e alta condutividade elétrica, assim como boa resistência à corrosão e 

facilidade de fabricação. Essas características podem permitir o seu uso como elementos de 

contatos elétricos de chaves, interruptores, comutadores de transformadores, motores e outros 

equipamentos elétricos. 

Outra infinidade de produtos à base de ligas de cobre pode ser fabricada por 

metalurgia do pó: filtros, mancais porosos, materiais para fricção, contatos elétricos e peças 

estruturais. A metalurgia do pó caracteriza-se por um processo de fabricação de peças em que 

a forma dessas peças é dada pela compactação de pós metálicos em uma matriz ou molde. As 

grandes vantagens desse tipo de processamento são: perda mínima de matéria-prima; controle 

da composição química e estreitas tolerâncias dimensionais obtidas. Em contrapartida o alto 

custo inicial, a limitação no formato e tamanho das peças e a heterogeneidade microestrutural 

podem ser apontados como limitações do processo (CARVALHAL, 2011).  

Na metalurgia do pó, as propriedades físicas e mecânicas finais do material são 

obtidas durante o processo de densificação ou sinterização. Os materiais obtidos pela 

metalurgia do pó possuem poros como característica intrínseca. Na maioria das situações a 

porosidade é indesejada ou atua como um defeito no material. No entanto, em outras é 

imprescindível para sua aplicação. 

A metalurgia do pó permite, em muitos casos, a fabricação de peças e 

componentes eletrônicos em condições economicamente mais vantajosas com relação aos 

processos convencionais (GOMES, BRESCIANI, 1987).  

O processo de fabricação de pós, sua compactação em formas úteis e, em 

seguida, sinterização é um processo caro, mas as peças acabadas têm algumas vantagens 

específicas sobre peças forjadas ou fundidas. A metalurgia do pó pode obter estruturas de 

grande homogeneidade e altamente reprodutíveis, principalmente quando são utilizadas ligas. 

Esta é uma enorme vantagem sobre o processo de fusão, especialmente quando se trabalha 

com ligas de elementos que possuam pontos de fusão, pressão de vapor e densidade muito 

diferentes (METALURGIA DO PÓ, 2009). 
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Recentemente, nanocompósitos a partir de ligas de cobre, prata e cobre-níquel, 

têm sido sintetizados, cuja combinação com outros materiais amplia significativamente sua 

aplicação, como, por exemplo, em eletrodos para células sólidas de combustível, adesivos 

condutores, dispositivos ópticos e nanofios transparentes para células solares. 

Quando se adiciona um terceiro elemento às ligas, pode-se acarretar um 

acréscimo da precipitação de fases intermetálicas de cobre e de níquel ricas neste terceiro 

elemento, provenientes da solução sólida supersaturada. Além de defeitos cristalinos gerando 

texturas adequadas que podem alterar as propriedades mecânicas da liga metálica mantendo a 

boa condutividade elétrica no material em estudo.  

Para o desenvolvimento deste trabalho foram escolhidas ligas à base de cobre-

prata e cobre-níquel-prata em diferentes composições obtidas por metalurgia do pó devido às 

suas principais características físicas. Tais amostras serão caracterizadas realizando análises 

de microscopia óptica, microscopia eletrônica de varredura, condutividade e análises de 

difração de raios x na esperança de obter ligas com propriedades físicas semelhantes às do 

cobre puro, como a alta condutividade elétrica necessária para a aplicação em contatos 

elétricos.. 

    

 

1.1  OBJETIVOS 

 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

 

Sintetizar e caracterizar ligas à base de cobre, prata e níquel de alta 

condutividade elétrica. 
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1.1.2 Objetivos específicos 

 

 

Sintetizar amostras de ligas metálicas de cobre-prata e cobre-níquel-prata 

obtidas por metalurgia do pó, caracterizar metalograficamente através de microscopia ótica 

(MO) e microscopia eletrônica de varredura (MEV), medir sua condutividade elétrica e 

analisar sua microestrutura através da técnica de difração de raios x. Refinar, pelo Método de 

Rietveld, a estrutura das amostras a partir dos dados de difração de raios x. Analisar as 

diferenças na microestrutura através da comparação com os parâmetros de perfil do cobre 

puro usado como precursor.  Avaliar a possibilidade de inibir o processo de oxidação através 

da aplicação de um filme de grafite esfoliado nas amostras. 

 

 

1.2  JUSTIFICATIVA 

 

 

As ligas à base de cobre, fabricadas pelo processo de prensagem e aquecimento 

(metalurgia de pó) apresentam propriedades elétricas e mecânicas que permitem utilizá-las em 

contatos elétricos e em compósitos metal-cerâmico como os usados em células sólidas de 

combustível. Nanocompósitos fabricados a partir de combinações de ligas de cobre-prata e 

cobre-níquel com outros materiais estão sendo intensamente estudados devido a sua 

aplicabilidade em adesivos condutores, dispositivos ópticos e nanofios transparentes para 

células solares, entre outros. 
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2  REVISÃO BIBLIOGRAFICA  

 

 

2.1  ESTRUTURAS CRISTALINAS 

 

 

 Uma das classificações possíveis dos materiais sólidos é a regularidade com a 

qual seus átomos ou íons estão arranjados uns em relação aos outros, desta forma os materiais 

sólidos podem ser classificados em cristalinos ou não cristalinos.  

Um material cristalino é aquele no qual os átomos encontram-se ordenados 

sobre longas distâncias atômicas formando uma estrutura tridimensional que se chama de rede 

cristalina. Nos materiais não cristalinos ou amorfos não existe ordem de longo alcance na 

disposição dos átomos.  

Um cristal é definido como um sólido com seus átomos, íons ou moléculas 

arranjadas em uma rede periódica tridimensional e o arranjo mais estável será aquele que: 

preservar a neutralidade elétrica; satisfizer o caráter direcional das ligações covalentes; 

minimizar as repulsões íon-íon e agrupar os átomos o mais compactamente possível 

(CALLISTER, 2007). 

 

 

2.1.1 Estrutura cristalina dos metais 

  

 

Três estruturas relativamente simples são encontradas na maioria dos metais 

mais comuns: cúbica de face centrada (CFC), cúbica de corpo centrado (CCC) e hexagonal 

compacta (HC) conforme exemplos da Tabela 1.  
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TABELA 1: Estruturas cristalinas e raios atômicos dos metais (CALLISTER, 2007). 

METAL ESTRUTURA CRISTALINA RAIO ATÔMICO (nm) 

Alumínio CFC 0,1431 

Cádmio HC 0,1490 

Cromo CCC 0,1249 

Cobalto HC 0,1253 

Cobre CFC 0,1278 

Ouro CFC 0,1442 

Ferro  CCC 0,1241 

Chumbo CFC 0,1750 

Molibdênio CCC 0,1363 

Níquel CFC 0,1246 

Platina CFC 0,1387 

Prata CFC 0,1445 

Tântalo CCC 0,1430 

Titânio HC 0,1445 

Tungstênio CCC 0,1371 

Zinco HC 0,1332 

 

 

 

2.2  IMPERFEIÇÕES NA ESTRUTURA CRISTALINA 

 

 

As propriedades de alguns materiais são profundamente influenciadas pela 

presença de imperfeições. Durante muito tempo o fenômeno não foi notado, porém, em 1934 

pesquisadores estabeleceram teorias apontando que imperfeições poderiam existir em arranjos 

cristalinos e que elas poderiam, efetivamente, mudar suas propriedades. Somente com o 

avanço tecnológico e o aprimoramento dos equipamentos destinados à microscopia foi 

possível confirmar as imperfeições cristalinas através de experimento tornando-se mais 

eficiente a utilização desses materiais.  
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Desta forma, passou-se a entender que sólidos ideais praticamente não existem; 

a imensa maioria dos materiais contêm grandes números de uma variedade de defeitos ou 

imperfeições e sua caracterização pede a determinação da composição química, distribuição 

das fases da estrutura cristalina, densidade, tamanho e forma.   

A classificação de imperfeições cristalinas é feita com frequência de acordo 

com a geometria ou com a dimensionalidade do defeito. Defeitos pontuais são aqueles 

associados a uma ou duas posições atômicas, defeitos lineares são os unidimensionais e os 

defeitos interfaciais ou contornos são os bidimensionais (PADILHA; 2000). 

 

 

2.2.1 Lacunas 

 

 

Lacuna é o defeito pontual mais simples. Trata-se de um sítio vago na rede 

cristalina que deveria estar ocupado, isto é, um sítio está faltando um átomo. Todos os sólidos 

cristalinos contêm lacunas (CALLISTER, 2007). 

 

 

2.2.2 Discordâncias  

  

 

Defeitos de discordâncias ocorrem em materiais metálicos e são criados 

durante a solidificação, em processos de deformação plástica ou por condensação em sólidos 

cristalinos.  

As discordâncias são consideradas imperfeições lineares, pois causam uma 

distorção da rede cristalina centrada em torno de uma linha de átomos. Tais distorções geram 

tensões na região deformada do cristal em torno da imperfeição.  Quando os átomos estão 

deslocados, ocorrem deformações elásticas dentro dos cristais deixando um campo de tensão 

ao redor da discordância, tais deformações influenciam nas propriedades dos materiais 

principalmente no momento de serem rearranjados por meio de um tratamento térmico ou 

tratamento mecânico.  

Existem três tipos principais de discordâncias: discordâncias em cunha, 

discordâncias em hélice e discordâncias mistas. A discordância em cunha é formada num 

sólido cristalino pela inserção de um ou mais planos de átomos no cristal causando o 
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desequilíbrio. A distância gerada pelo deslocamento do plano de átomos da discordância é 

denominada de vetor de Burgers. Neste caso o vetor é perpendicular à linha de discordância.  

As discordâncias em cunha têm uma região de compressão onde está o “plano 

extra” e em torno desta, uma região que apresenta esforço de tensão. A discordância em hélice 

pode ser formada em um sólido cristalino, pela aplicação de tensões de cisalhamento em 

regiões que foram separadas em um plano de corte. As tensões distorcem o cristal na forma de 

uma hélice, originando-se assim sua nomenclatura. Neste caso, o vetor de Burgers da 

discordância em hélice é paralelo à linha de deslocamento e as tensões geradas estão em torno 

da discordância (PADILHA, 2000). 

A discordância mista, conforme o próprio nome diz, ocorre com a formação de 

discordâncias que têm componentes das discordâncias em cunha e em hélice (CALLISTER, 

2007). 

  

 

2.2.3 Contorno de grão  

  

 

Contornos de grãos são as imperfeições superficiais que separam cristais de 

diferentes orientações, num agregado policristalino. Os átomos do contorno entre dois grãos 

aleatoriamente orientados não podem ter um complemento perfeito nos átomos vizinhos e, em 

consequência, existe uma região de transição onde a agregação atômica é imperfeita. Em três 

dimensões, esta transição ocorre através da superfície que separa os grãos. É a natureza 

imperfeita dos contornos dos grãos que permite que eles apareçam destacados ao microscópio 

óptico de luz refletiva, pois a luz incidente se dispersa neste meio. Quimicamente, eles são 

atacados com maior eficiência do que a rede cristalina. 

As formas dos contornos de grão são determinadas pelos encontros dos cristais 

em crescimento aonde tentam se acomodar com o mínimo de energia possível (CALLISTER, 

2007). 

No crescimento do grão os átomos que estão na região mais externa dos cristais 

sofrem compressão, aumentando a energia na região dos contornos. As regiões de contorno de 

grão têm menor empacotamento atômico, o que favorece os processos de difusão de átomos 

nestas regiões.  

Outra imperfeição superficial é um contorno de pequeno ângulo, que é 

realmente um caso limite de contorno de grão, em que o ângulo das orientações cristalinas é 
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da ordem de poucos graus. Em geral, os contornos de pequeno ângulo podem ser descritos por 

arranjos convenientes de discordâncias. Um contorno inclinado de pequeno ângulo é 

composto de discordâncias em cunha, umas sobre as outras no contorno.  

O ângulo de inclinação será dado conforme Equação 1: 

 

(1) 

 

Onde b é o módulo do vetor de Burgers e h é a distância vertical média entre 

deslocações. 

Um contorno torcido de pequeno ângulo pode ser descrito por, no mínimo, dois 

conjuntos de discordâncias paralelas em hélice, situadas no contorno. Neste caso, o ângulo de 

torção é dado conforme Equação 2: 

 

(2) 

 

Onde b e h são, respectivamente, o valor do vetor de Burgers e a distância 

média de separação entre cada conjunto de discordâncias em hélice (PADILHA, 2000). 

  

 

2.2.4 Contorno de macla  

  

 

Um contorno de macla é um tipo especial de contorno de grão, através do qual 

existe uma simetria em espelho da rede cristalina, ou seja, os átomos de um lado do contorno 

estão localizados em posições espelhadas em relação aos átomos no outro lado do contorno. 

Os contornos de macla podem ocorrer no recozimento ou deformação plástica e são 

encontrados em arranjos de discordâncias em cunha paralelas (CALLISTER, 2007). 
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2.3  COBRE E SUAS LIGAS  

  

 

 Registros apontam que o cobre foi usado inicialmente como substituto da 

pedra como ferramenta de trabalho, portanto o primeiro metal usado pelo homem. Acredita-se 

que por volta de 13.000 a.C. foi encontrado na superfície da Terra em forma de "cobre 

nativo", ou seja, com alta pureza. Em armas e objeto de decoração, o cobre tornou-se, pela sua 

resistência, uma descoberta fundamental na história da evolução humana.  

A maior prova de suas características como: durabilidade, resistência à 

corrosão, maleabilidade, ductilidade e fácil manipulação, é o fato de se ter encontrado objetos 

de cobre muito antigos em diversos lugares do mundo (CARVALHAL, 2011). 

O cobre é um metal não magnético e pode ser utilizado puro ou em ligas com 

outros metais que podem mudar suas propriedades físicas. O metal sofre alterações 

significativas no formato e tamanho do grão, quando exposto a temperaturas conhecidas como 

de recristalização, através do princípio da autodifusão; se um átomo que está adjacente a uma 

lacuna tiver energia suficiente, fornecida na forma de energia térmica ou vibracional, sua 

ligação atômica que o une a átomos vizinhos pode ser quebrada e então, o átomo pode se 

mover para a posição da lacuna, esse é o fenômeno da autodifusão. Pode-se dizer também que 

a variação de temperatura influencia no crescimento de grãos pela migração dos contornos 

desses, resultante do alívio de tensões nos próprios contornos e consequente fluência das 

lacunas.    

 O aumento da resistência mecânica se dá através da adição de elementos de 

liga como zinco, alumínio, estanho, manganês, silício e níquel formando materiais adequados 

a diversas aplicações, onde se necessita de resistência mecânica aliada a propriedades físicas 

especiais, como alta condutividade térmica e elétrica, ou propriedades físico-químicas, como 

resistência à corrosão (SILVA, 2006).  

  

 

2.3.1 Ligas de cobre  

  

 

Quando se combina o cobre com outros metais, obtêm-se diversos arranjos 

cristalinos e variadas propriedades, formando inúmeras ligas que proporcionam ao cobre, 
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características diversas. Suas principais propriedades são: baixa dureza, alta ductilidade, alta 

condutividade térmica e elétrica, fácil soldabilidade e boa resistência à corrosão.  

A designação do cobre e suas ligas seguem a norma NBR-7554/82 que é uma 

tradução da norma internacional ASTM-B e está dividida em ligas trabalhadas e ligas 

fundidas.  As ligas comerciais são designadas por caracteres alfanuméricos que variam de C 

100 a C 799, enquanto que as fundidas variam de C800 a C900. A letra “C” indica o material 

base (cobre) seguida de um segundo algarismo que indica a classe. Por Exemplo, C2XX – 

Ligas de cobre e zinco (latões); C3XX - Ligas cobre, zinco e chumbo. Na Tabela 2 são 

mostradas algumas classificações das ligas de cobre (SILVA, 2006). 

 

TABELA 2: Classificação das ligas de cobre (SILVA, 2006).  

C2XX  Cu-Zn (Latões)  

C3XX  Cu-Zn-Pb (Latões com chumbo)  

C4XX  Cu-Zn-Sn (Latões com estanho)  

C5XX  
Cu-Sn ou Cu-Sn-Pb (Bronzes com 

chumbo)  

C6XX  Cu-Al ou Cu-Si  

C7XX  Cu-Ni ou Cu-Ni-Zn (Alpacas)  

C81XX  Com elevado teor de Cu  

C84XX  Cu-Sn-Zn (Bronzes com zinco)  

C90XX e C91XX  
Cu-Sn-Zn (Bronze com elevado teor de 

Zn)  

C947X e C949X  Cu-Sn-Ni  

  

 

 

2.3.2 Liga cobre-níquel  

  

 

As ligas à base de cobre e níquel são obtidas através de endurecimento por 

precipitação, endurecimento por encruamento ou endurecimento por dispersão. Por causa da 

sua alta resistência mecânica, alta condutividade elétrica e resistência a corrosão, as ligas de 
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Cu e Ni são muito úteis para utilização em condutores elétricos, conectores, transportadores 

de calor e contatos de deslizamento, cultivos marinhos, moedas, bijuterias e armações de 

lentes (ABREU, 2009).  

O cobre e o níquel possuem muitas semelhanças estruturais, conforme pode ser 

verificado na Tabela 3, e isso faz com que ambos sejam igualmente solutos e solventes, ou 

seja, solúveis entre si em todas as proporções.  

 

TABELA 3: Semelhanças microestruturais entre o cobre e o níquel (ABREU, 2009).  

 Cu  Ni  

Raio atômico  0,128nm  0,125nm  

Estrutura Cristalina  CFC  CFC  

Eletronegatividade    1,8  1,9  

Valência    (+1), (às vezes +2)  (+2)  

  

 

As ligas cobre-níquel formam uma série contínua de soluções sólidas, 

permanecendo monofásicas em qualquer composição em temperaturas superiores a 355ºC, 

pois em temperaturas inferiores pode ocorrer o aparecimento das fases α1 e α2, sendo que α1 é 

rica em cobre e tendo níquel em solução sólida enquanto que em α2 ocorre o oposto, sendo 

rica em níquel e tendo cobre em solução sólida. O soluto na solução causa deformação no 

reticulado cristalino devido à diferença de raios atômicos e o ajuste desta deformação do 

reticulado é feito pela interação entre os átomos de soluto e os campos de deformação das 

discordâncias, o que leva a redução da energia do sistema (REED-HILL, 1994). 

 

 

2.3.3 Oxidação em ar de ligas Cu-Ni-Ag 

 

 

Devido a seu uso e sua importância, a microestrutura de várias ligas de Cu-Ag 

modernas e antigas foi recentemente investigada por várias técnicas, entre elas, microscopia 

óptica, difração de raios x, e microscopia eletrônica de varredura com espectroscopia de raios 

x por dispersão de energia (NORTHOVER, 2014). 

Pesquisadores estudaram a oxidação de duas ligas de Cu-Ni-Ag em ar entre 

600o e 700o C. As ligas apresentaram uma mistura de uma fase rica em prata (α) com uma 
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segunda fase composta principalmente por uma solução sólida de cobre e níquel (β). Elas 

formam um sistema ternário, contendo dois metais reativos com diferentes afinidades pelo 

oxigênio mais um metal nobre. Foi observada uma camada externa de óxido de cobre seguida 

de uma região interna composta por uma mistura de Cu2O, NiO e partículas de prata. Para a 

liga 50Cu-25Ni-25Ag (% atômica) as partículas da fase β se encontram rodeadas de uma 

camada de NiO. Para a liga 70Cu-15Ni-15Ag (% atômica)  foi encontrado CuO debaixo da 

camada de Cu2O, o qual pode ser causado pela diminuição da pressão de oxigênio no 

equilíbrio de Cu2O-CuO devido à maior solução de NiO em CuO do que em Cu2O. A 

presença da prata praticamente pura provocou mudanças na microestrutura em camadas 

irregulares do sistema binário Cu-Ni (Y. NIU et al., 2001).  

Vários estudos recentes revelam que o grafeno tem sido utilizado com sucesso 

para proteger metais puros contra a oxidação (KRAVETS et al., 2014). Grafeno crescido por 

deposição química de vapor tem mostrado ser um excelente protetor contra a oxidação do 

cobre e da prata (LI et al., 2014). Também foi reportado que um recobrimento de grafeno 

multicamadas sobre cobre e níquel pode servir como barreira anticorrosiva em meio aquoso 

(KIRKLAND et al., 2012). 

A plasmônica estabeleceu-se como um ramo da Física que promete 

revolucionar o processamento de dados, melhorar a energia fotovoltaica, e aumentar a 

sensibilidade de bio-sensores. A utilização generalizada de dispositivos plasmônicos é 

grandemente prejudicada por perdas elevadas e pela ausência de filmes metálicos estáveis e 

de baixo custo adequados para aplicações plasmônicas. O cobre e a prata protegidos por 

grafeno foram testados como candidatos viáveis a materiais plasmônicos alternativos aos 

metais nobres convencionais. Películas de cobre cobertas por algumas camadas de grafeno 

mostraram excelentes características plasmônicas. Eles puderam ser usados para fabricar 

dispositivos plasmônicos e sobreviver durante pelo menos de um ano, mesmo em condições 

de chuva e condições corrosivas. Consequentemente, o cobre resultou ser a melhor alternativa 

de material barato, estável, reprodutível e de alta qualidade, além de adequado para 

nanofabricação e compatível com a tecnologia de semicondutores de óxido metálicos 

(KRAVETS et al., 2014). 
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2.4  SOLUÇÃO SÓLIDA  

 

  

Uma solução sólida é um sólido constituído por dois ou mais elementos 

dispersos atomicamente numa única fase. As soluções sólidas podem ser de dois tipos 

distintos. O primeiro é chamado de solução sólida substitucional. Neste caso ocorre uma 

substituição direta de um tipo de átomo por outro, de forma que os átomos de soluto se 

localizam em posições normalmente ocupadas por átomos de solvente. O outro tipo de 

solução sólida é a intersticial.  Neste caso o átomo de soluto não desloca o átomo de solvente, 

mas ocupa os interstícios existentes entre os átomos de solvente (REED-HILL, 1994).  

Como a liga cobre-níquel a ser estudada forma uma solução sólida 

substitucional, será a que descreveremos a seguir.  

  

 

2.4.1 Soluções sólidas substitucionais  

 

  

Nas soluções sólidas substitucionais formadas por dois elementos, os átomos 

de soluto podem substituir os átomos de solvente na rede cristalina deste. A estrutura 

cristalina do elemento base, ou solvente, se mantém, mas a rede pode ficar distorcida pela 

presença dos átomos de soluto, especialmente se existir uma diferença significativa entre os 

diâmetros atômicos do soluto e do solvente. 

Segundo Hume-Rothery só poderá haver alto grau de solubilidade de um metal 

no outro, quando a diferença entre o diâmetro dos átomos for inferior a 15%. Esse critério de 

solubilização é conhecido como fator de tamanho e se relaciona diretamente com as 

deformações introduzidas pelos átomos de soluto no reticulado do solvente (REED-HILL, 

1994).  

Cobre e níquel possuem praticamente o mesmo raio atômico e são solúveis um 

no outro em todas as proporções. No diagrama de fases da liga formada entre os dois 

elementos mostrado na Figura 1, pode-se verificar que não há limite de solubilidade entra 

eles. 

 



27  
  

 

FIGURA 1: Diagrama de fases da liga Cu-Ni (CALLISTER, 2007).  

 

O fator tamanho é apenas uma condição necessária para um alto grau de 

solubilidade, mas não é uma condição suficiente, pois outros fatores também devem ser 

avaliados, como por exemplo, a posição relativa dos elementos na série eletroquímica, a 

valência dos elementos e o tipo de reticulado. Se uma ou mais regras de Hume-Rothery forem 

violadas, somente a solubilidade parcial é possível (REED-HILL, 1994). 

 A solução sólida de cobre e prata não tem o mesmo comportamento. A 

diferença no raio atômico pode causar distorções na rede cristalina, gerando tensões. No 

diagrama de fases da liga formada entre os dois elementos mostrado na Figura 2, pode-se 

verificar a relação entre composição e temperatura. 
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FIGURA 2: Diagrama de fases da liga Cu-Ag (CALLISTER, 2007). 

 

 

2.5  CONDUTIVIDADE ELÉTRICA  

  

 

A condutividade elétrica é, dentre as propriedades dos materiais, a que 

apresenta valores mais característicos e distantes. Por exemplo, a condutividade elétrica de um 

condutor, como a prata ou o ouro, é mais de 20 ordens de grandeza maior que a condutividade 

de um isolante, como o polietileno. Em função dos valores de condutividade ou de 

resistividade, os materiais podem ser classificados como: condutores, semicondutores e 

isolantes (CALLISTER, 2006).  

 

 

2.5.1 Resistência e resistividade elétrica  

  

 

Resistência elétrica é a capacidade de um corpo qualquer se opor à passagem 

de corrente elétrica mesmo quando existe uma diferença de potencial aplicada. Seu cálculo é 

dado pela Primeira Lei de Ohm. Quando uma corrente elétrica é estabelecida em um condutor 

metálico, um número muito elevado de elétrons livres passa a se deslocar nesse condutor. 

Nesse movimento, os elétrons colidem entre si e também contra os átomos que constituem o 
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metal. Portanto, os elétrons encontram certa dificuldade para se deslocar, isto é, existe uma 

resistência à passagem da corrente no condutor.  

 No início do século XIX já era possível produzir e detectar correntes elétricas 

e também medir as diferenças de potencial que as causavam e quantificar a resistência elétrica 

dos materiais condutores. Em 1827, o físico alemão Georg Simon Ohm (1787-1854) formulou 

a lei que relaciona a diferença de potencial (U), a resistência elétrica (R) e a corrente elétrica 

(I):   

 

U = R I                 (3) 

 

 A diferença de potencial é medida em volts (V) ou em J/C, a corrente é medida 

em ampères (A) ou em C/s e a resistência elétrica é medida em ohms (Ω) ou em V/A. O valor 

de R depende do material e da geometria do condutor e é para muitos materiais independentes 

da corrente elétrica (CALLISTER, 2006).  

Os metais são bons condutores de eletricidade, mas mesmo assim não oferecem 

liberdade total à passagem de elétrons pelo seu interior, pois sua microestrutura possui 

características que podem ou não favorecer a movimentação dos elétrons livres e daí a origem 

da resistividade no material.   

Para os condutores, geralmente a resistência elétrica aumenta conforme a 

temperatura do material se eleva, pois isto favorece o afastamento entre os átomos o que 

dificulta a transição dos elétrons entre as bandas. Assim podemos interpretar resistividade 

elétrica como sendo o quanto um material é capaz de impedir a movimentação de elétrons em 

sua estrutura (CALLISTER, 2006).   

 

 

2.5.2 Mecanismos de condução e bandas de energia  

  

 

A condutividade elétrica (σ) de um material depende do número de portadores 

de cargas por unidade de volume (n), da carga (q) de cada portador e da sua mobilidade (µ):  

 

σ = n⋅q⋅µ  (4) 
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Os principais portadores de carga nos sólidos são os elétrons. Em um átomo 

isolado, os elétrons ocupam determinados níveis e sub-níveis de energia. Em um cristal 

contendo muitos milhões de átomos, os níveis de energia superpõem-se e são substituídos por 

bandas densamente preenchidas conforme a Figura 3 (CALLISTER, 2006).   

   

 

FIGURA 3: Bandas de energia em função das distâncias interatômicas em um sólido (CALLISTER, 2007).  

 

Considere um conjunto de N átomos. À distâncias de separação relativamente 

grandes, cada átomo é independente de todos os demais, e tem os níveis de energia atômica e 

a configuração eletrônica que teria se estivesse isolado. Contudo, à medida que esses átomos 

se aproximam uns dos outros, os elétrons sentem a ação dos elétrons e núcleos dos átomos 

adjacentes ou são perturbados por eles. Essa influência é tal que cada estado atômico distinto 

pode se dividir em uma série de estados eletrônicos proximamente espaçados no sólido, para 

formar o que é conhecido por bandas de energia eletrônica. A extensão da divisão depende da 

separação interatômica e começa com as camadas eletrônicas mais externas, uma vez que elas 

são as primeiras a serem perturbadas quando os átomos coalescem. 

Dentro de cada banda, os estados de energia são discretos, embora a diferença 

de energia entre os estados adjacentes seja excessivamente pequena. 

É interessante destacar que a temperatura exerce efeitos opostos na 

condutividade elétrica dos diferentes materiais. Enquanto um aumento de temperatura diminui 

a condutividade dos materiais metálicos, a condutividade dos semicondutores e isolantes é 

aumentada (CALLISTER, 2006).   
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2.5.3 Condutividade elétrica nos metais  

  

 

Com suas bandas de valência parcialmente preenchidas, os metais apresentam 

estados de energia vazios adjacentes aos estados ocupados de tal modo que a aplicação de um 

campo elétrico pode acelerar facilmente os elétrons produzindo corrente elétrica. Qualquer 

fato que dificulte o movimento dos elétrons reduz a condutividade elétrica. Por exemplo, a 

vibração térmica (aumento da temperatura), átomos de soluto e defeitos cristalinos aumentam 

a resistividade elétrica dos metais (PADILHA, 2000).  

Para uma variedade de materiais e condições, a resistência elétrica não depende 

da quantidade de corrente que flui ou a magnitude da voltagem aplicada. Porém, a corrente 

elétrica depende da natureza do condutor e das condições ambientais às quais está submetido.  

A quantidade de resistência em um circuito elétrico determina a quantidade de  

corrente que flui no circuito para qualquer determinada voltagem aplicada ao circuito. Desta 

maneira, deve-se levar em consideração também para esta propriedade, relacionar o tipo de 

material em relação à resistência.  

Os átomos ligados à rede cristalina estão em constante movimento vibratório 

(com exceção quando estão no zero absoluto). A energia absorvida por imperfeições no cristal 

varia quando variamos a energia em forma de temperatura no sistema cristalino. Esta variação 

de vibração nas partículas interfere no movimento dos elétrons livres.  

Da mesma maneira as imperfeições geradas por esforços mecânicos como 

laminação, por exemplo, interferem diretamente nos movimentos dos elétrons livres. Este 

deslocamento de imperfeições produz perdas nos movimentos dos elétrons e, 

consequentemente, gera o aquecimento do condutor. Caso haja uma distorção na rede 

cristalina, ocorrerá uma periodicidade do potencial das ondas que serão espalhadas originando 

assim, a resistividade elétrica. Há três formas principais de distorção da rede cristalina que 

provocam a resistividade do metal, são elas: agitação térmica dos átomos, a quebra da 

periodicidade causada por alterações desordenadas dos átomos de diferentes tipos ou pela 

existência de posições vazias na rede (lacunas) e presença de átomos intersticiais e a distorção 

estática da rede, causada pelos deslocamentos dos centros de vibrações dos átomos.  

Assim, o mecanismo subjacente para este movimento de elétrons depende do 

material e está diretamente ligada a estrutura e microestrutura do material. O teor de 

elementos de liga altera os valores de condutividade e resistividade, pois alteram a rede 
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cristalina com tamanhos diferentes de átomos. Desta maneira, os átomos estranhos ao metal 

puro alteram a resistividade do metal (PADILHA, 2000).   

  

          

2.6  FUNDAMENTOS DA METALURGIA DO PÓ  

  

 

Metalurgia do pó é um processo de fabricação que produz peças tendo como 

matéria-prima pós metálicos. O processo consiste em compactar e modelar a mistura e 

aquecê-la, com o objetivo de melhorar a coesão da estrutura interna. A característica 

específica do processo é que a temperatura permanece abaixo da temperatura de fusão do 

elemento constituinte principal. 

A metalurgia do pó pode ser dividida em duas etapas fundamentais: moldagem 

ou compactação e aquecimento ou sinterização. A sinterização, que é realizada em fornos 

especiais, geralmente ocorre em temperaturas que variam entre 70% e 80% da temperatura de 

fusão do metal ou liga metálica sob condições muito bem controladas de temperatura, tempo e 

atmosfera. Sendo esta última etapa a que propicia a resistência mecânica e outras propriedades 

ao material compactado.   

O controle exato da composição química do produto final, a redução ou 

eliminação das operações de usinagem, o bom acabamento de superfície, a pureza dos 

produtos obtidos e a facilidade de automação do processo produtivo são alguns dos motivos 

que tornam a metalurgia do pó uma fonte produtora de peças para praticamente todos os 

ramos da indústria, como o automobilístico, de informática, aeroespacial, de material 

eletroeletrônico, de equipamentos e implementos agrícolas, têxtil e tantos outros (ASM, 

1990).   

 

 

2.6.1 Obtenção do pó  

 

 

 Existem vários processos para obtenção de pó metálico, sendo que sua escolha 

depende do conjunto de propriedades do material e das características que se quer para o pó, 

em função da aplicação pretendida. Os principais são:  
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- métodos mecânicos (quebra e moagem): indicado para materiais frágeis ou 

fragilizados por algum processo anterior, consiste em fragmentar o material com o auxílio de 

martelos ou moinhos até um determinado tamanho de partícula. Os moinhos mais comuns são 

de bolas, vibratórios e de atrito. 

 

 
FIGURA 4: Moinho de bolas utilizado para obtenção do pó (ESSEL, 2009). 

 

- cold-stream: aumenta a fragilidade dos metais em temperaturas baixas para 

sua transformação em pó. O pó ainda grosseiro é arrastado por um fluxo de gás sob alta 

pressão, através de um tubo, alcançando uma câmara grande, que é mantida sob vácuo. Ao 

atingir a câmara, o gás sofre uma expansão adiabática com consequente diminuição brusca de 

temperatura. O pó em alta velocidade colide com um alvo instalado dentro da câmara, e como 

se encontra relativamente frágil por causa da baixa temperatura, parte-se em partículas 

menores. O pó que já apresenta um tamanho suficientemente pequeno é separado da fração 

gasosa, a qual é novamente reconduzida ao processo. 

- atomização: neste processo o metal fundido é vazado através de um orifício 

apropriado a essa operação, formando um filete líquido que é atacado por jatos de ar (processo 

R-Z / Roheisen-Zunder), gás (processo ASEA-STORA que utiliza o argônio e o nitrogênio, 

ou processo CSC / Centrifugal Shot Casting) ou água. Esses jatos provocam a pulverização do 

filete e seu imediato resfriamento. O pó recolhido é reduzido e peneirado, estando pronto para 

ser usado. O tamanho e a forma das partículas variam em função de vários parâmetros, entre 

os quais se destacam: a espessura do filete, a pressão do fluído, a geometria do conjunto de 

pulverização e evidentemente, o tipo de atomização. A atomização a água normalmente 
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conduz a partículas irregulares e angulosas, enquanto que a atomização ao ar produz 

partículas mais esferoidais.  

 

 
FIGURA 5: Método de atomização vertical e horizontal (ESSEL, 2009).  

 

- processo de redução química: Os processos de redução de compostos de 

metais com agentes redutores gasosos ou sólidos representam o grupo de processos mais 

significativos para obtenção de pós. Os agentes redutores mais utilizados são o carbono e o 

hidrogênio. A redução com o carbono só é utilizável para elementos metálicos que não 

formam carbonetos muito estáveis a não ser que se deseja obter pó de carboneto como 

produto final e não o pó metálico, como no caso o carboneto de tungstênio, que pode ser 

reduzido e carbonetado num só tratamento. A redução com carbono é principalmente utilizada 

para o ferro, no caso pelo processo Höganas. 

- processo de eletrólise: Os pós produzidos por esse processo, apresentam 

elevada pureza, baixa densidade aparente e tem grãos de estrutura nitidamente dendrítica. 

Após recolhido dos tanques de eletrólise, a massa de pó sob a forma de uma lama é secada e 

classificada por peneiramento (ASM, 1990). 
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2.6.2 Moldagem ou compactação  

  

 

Nesta etapa, uma quantidade predeterminada de pó é colocada na cavidade de 

uma matriz montada em uma prensa de compressão, que pode ser mecânica ou hidráulica. A 

compactação ocorre por deslocamentos simultâneos dos punções superior e inferior, à 

temperatura ambiente. 

Nos primeiros movimentos do punção, a compactação causa apenas o 

adensamento do pó, sem deformação das partículas e sem produzir adesão entre elas. Com o 

aumento da pressão, ocorre deformação plástica das partículas, formando uma espécie de 

solda fria (ASM, 1990). 

A compactação gera uma peça com formato final ou aproximado à peça a ser 

fabricada, chamada de compactado verde. É muito frágil, e o manuseio inadequado pode 

danificar a peça. O projeto da peça é muito importante porque pode acarretar nessa etapa a 

formação da zona neutra. Esta zona é uma região em que as partículas sofreram menos forças 

de compactação, que irá gerar uma peça final heterogênea, com zonas de propriedades 

distintas. Certos tipos de geometria de peça são inviáveis justamente devido à formação de 

zonas neutras.  

 

 

2.6.3 Sinterização  

  

 

O compactado verde, dentro ou fora da matriz, é aquecido a temperaturas altas, 

mas que permanecem abaixo da temperatura de fusão do metal base. Além da temperatura, 

são controlados a velocidade de aquecimento e resfriamento, o tempo de permanência e a 

atmosfera em contato com a peça. 

O tempo de aquecimento melhora o mecanismo de coesão do compactado para 

uma determinada temperatura. Em contrapartida, temperaturas próximas às de fusão do metal, 

geram obtenção da força coesiva máxima em um curto espaço de tempo, geralmente segundos 

(ASM, 1990). 

São quatro as funções do controle da atmosfera: previne ou minimiza reações 

químicas entre o compactado verde e os gases da atmosfera; evita oxidação; remove 

impurezas superficiais e internas existentes; e eventualmente, fornece um ou mais elementos 
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químicos para se ligarem com o compactado verde. A sinterização é feita, normalmente, em 

fornos contínuos, caracterizados por três zonas de operação: pré-aquecimento, manutenção da 

temperatura e resfriamento, conforme Figura 6. 

 

 
FIGURA 6: Vista esquemática de um forno utilizado para sinterização (ESSEL, 2009).  

  

Na sinterização ocorrem os fenômenos de ligação inicial entre partículas; 

crescimento da ligação; fechamento dos canais que interligam os poros; arredondamento dos 

poros; densificação ou contração dos poros; crescimento eventual dos poros. Na Figura 7 é 

possível verificar a alteração no formato das partículas e o aparecimento de pescoços de 

sinterização.  

 

 
FIGURA 7: Comparativo entre compactado verde e sinterizado. 
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A contração pode ser atribuída ao fluxo de átomos do contorno de grão para o 

pescoço de sinterização. Quando os átomos fluem do contorno para o pescoço de sinterização, 

as lacunas se difundem em direção oposta e são eliminadas no contorno de grão. Os centros 

das partículas se aproximam causando a contração do sinterizado. 

 

 

2.6.4 Metalurgia do pó e fabricação de compósitos 

 

 

Os processos da metalurgia do pó podem ser aplicados para a fabricação de 

compósitos metal-cerâmicos, especialmente quando se trata de estruturas cristalinas 

semelhantes. Grande variedade de produtos baseados em ligas de cobre, tais como filtros de 

material poroso, equipamentos elétricos de atrito, contatos e componentes estruturais podem 

ser manufaturados por meio de processos de metalurgia do pó. Com o propósito de aumentar 

a resistência mecânica são acrescentados os elementos de liga ao cobre, tentando manter a 

ductilidade e a estabilidade térmica e sem causar custos consideráveis na conformação das 

peças. Além disso, a liga deve, dentro do possível, manter uma alta condutividade elétrica e 

térmica assim como alta resistência à corrosão, as quais são aspectos característicos do cobre 

puro. A MP possui a vantagem de poder preparar estruturas homogêneas de grão fino e com 

formas complicadas e tolerâncias dimensionais muito precisas, assim como uma terminação 

superficial de qualidade superior. 

As ligas metálicas a base de cobre que apresentam endurecimento por 

precipitação ou por solução sólida podem melhorar a sua resistência mecânica final e são 

conhecidas por sua excelente combinação de resistência mecânica e condutividade elétrica. 

Devido a que os solutos dissolvidos em outro metal puro rapidamente reduzem a 

condutividade elétrica e a condutividade térmica, o endurecimento por solução sólida não é 

desejável para projetar esta classe de ligas. Em geral, os mecanismos de endurecimento de 

ligas metálicas se baseiam na obstrução do movimento das discordâncias através da inclusão 

de partículas pequenas na matriz metálica, como ocorre no processo de endurecimento por 

precipitação. Por outra parte, no caso dos compósitos, essas partículas são os óxidos como 

fase dispersa dentro da matriz metálica. A alta estabilidade térmica das partículas do cerâmico 

pode contribuir a um aumento da resistência mecânica, especialmente à resistência ao 

desgaste. Variações na composição química e tratamentos térmicos especiais devem ser 
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realizados para aumentar a resistência mecânica, ductilidade e conformabilidade, mantendo 

uma boa condutividade elétrica destas ligas. 

A ideia central em relação a qualquer compósito consiste em combinar as 

propriedades de modo a incrementar as vantagens aplicativas. Em compósitos com cerâmicos 

como fase dispersa, o objetivo é a combinação da alta ductilidade e conformabilidade da 

matriz metálica com a dureza e a resistência mecânica da fase dispersa. Através de um modelo 

apropriado pode-se construir uma previsão teórica aproximada das propriedades do compósito 

em função da quantidade de fase dispersa utilizada na fabricação. Um exemplo simples é o 

cálculo do Módulo de Young, descrito pela Equação 5: 

 

E�� = �1 − f	E
 + 	fE (5) 

 

Que expressa o módulo do compósito E3C como a média ponderada dos 

módulos dos componentes EM e EI, sendo f a fração volumétrica da fase dispersa. 

 

 

2.6.5 Compósitos nano-estruturados à base de cobre, prata e níquel com cerâmicos 

grafeno e óxido de grafeno. 

 

 

As células de combustível sólido produzem eletricidade através de um processo 

eletroquímico de separação de cargas que converte hidrogênio e oxigênio em água, ou seja, 

elas liberam energia elétrica diretamente da energia química sem processos intermediários. A 

eficiência de conversão de energia pode ser o dobro da de um motor de combustão interna 

(WANG, 2014). Isso faz com que seu desenvolvimento tenha sido impulsionado na última 

década, junto às baterias de lítio, como parte da busca de novas fontes de energia para 

substituir os combustíveis convencionais. No entanto, o maior obstáculo é o elevado custo dos 

metais nobres usados como catalisadores para a reação de redução de oxigênio, tais como Pt, 

Pd, Ag e Au. Os esforços para procurar substitutos de metais nobres, ou encontrar novas 

formas de reduzir o custo, têm conduzido ao estudo de vários nanomateriais bimetálicos e 

compósitos deles com cerâmicos, que permitam seu uso em aplicações como catalisadores 

para as células de combustível (LEI, 2014). 

Entre os sistemas metálicos binários de menor custo, o sistema Cu-Ag é de 

grande interesse e ganha cada vez mais atenção para aplicações catalíticas, devido a que a 
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combinação das propriedades diferentes da prata e do cobre, com relação à ativação de 

oxigênio, indica um grande potencial para a catálise de várias reações de oxidação. As 

nanopartículas de cobre são facilmente oxidáveis e instáveis em condições ambientais, porém, 

sua combinação com a prata em ligas pode evitar a oxidação e aumentar a sua estabilidade na 

atmosfera. O desenvolvimento de novas formas de sintetizar os nanomateriais de ligas Cu-Ag 

tem sido também impulsionado porque estas possuem excelentes propriedades ópticas, 

eletrônicas e plasmônicas (LEI, 2014). Também para aplicação como ânodo catalisador para 

células sólidas de combustível, tem sido estudado o sistema metálico ternário Ni-Fe-Cu 

(WANG, 2014). 

Outro sistema metálico binário recentemente pesquisado como tentativa de 

diminuição de custos é a liga Cu-Ni, utilizada para fabricar nanofios de Cu-Ni, os quais 

poderiam substituir os de Ag e de ITO (90% In2O3, 10% SnO2), que são utilizados como 

condutores transparentes em células solares (STEWART et al., 2014). 

Diversas modificações do grafeno e do óxido de grafeno (GO) têm sido 

intensamente estudadas nos últimos anos, entre elas, a incorporação de nanopartículas 

metálicas. Exemplo disso são filmes compósitos de Cu/GO, que mostraram potenciais 

aplicações como sensores ópticos e químicos (ZHANG, 2012). Outro exemplo é a 

incorporação de nanopartículas de cobre em grafeno, que foi realizada de modo controlado em 

grafeno funcionalizado com grupos de aminoácidos (HUANG et al., 2014). Este material 

híbrido de grafeno funcionalizado com aminoácidos e cobre apresentou características que 

permitem possíveis aplicações como catalizador bioquímico eletroquímico. 

A condutividade e a transparência de compósitos a base de cobre prata e 

grafeno foi estudada recentemente por (JIANG et al., 2014). Para isso, eles desenvolveram um 

processo de uma só etapa de co-redução em solução a baixa temperatura, que lhes permitiu 

fabricar filmes finos de compósitos de Cu-grafeno (Cu-G), Ag-grafeno (Ag-G) e Cu-Ag-

grafeno (Cu-Ag-G) depositados em substrato de vidro. As nanopartículas de Cu/Ag se 

apresentaram distribuídas sobre a superfície das nanofolhas de grafeno ou cobertas por elas. 

Os resultados das medidas da condutividade e da transparência destes filmes mostram que a 

incorporação de nanopartículas de Cu e Ag em filmes de grafeno pode melhorar a 

condutividade do filme, sendo as nanopartículas de Ag mais eficazes. A condutividade e 

transparência dos filmes compósitos podem ser equilibradas através da introdução da 

quantidade ótima  de nanopartículas de Cu ou Ag. A condutividade e transparência de filmes 

de Cu-Ag-G com concentração ideal de nanopartículas metálicas resultaram ser tão boas 

quanto as do filme compósito de Ag-G. Como consequência, os de filmes de Cu-Ag-G 
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atendem os requisitos de baixo custo, alta condutividade e transparência, de modo que podem 

ser utilizados como materiais para eletrodos transparentes. 

As nanopartículas de prata possuem propriedades ópticas, elétricas, e térmicas 

únicas e estão sendo incorporadas em produtos com aplicações que vão desde a energia 

fotovoltaica ate os sensores biológicos e químicos. Exemplos disso são tintas condutoras, 

pastas e agentes de enchimento que utilizam nanopartículas de prata devido a sua alta 

condutividade elétrica, estabilidade e baixas temperaturas de sinterização. Nanocompósitos de 

grafeno-prata foram preparados através de um processo de redução química utilizando grafite 

como matéria prima do grafeno e nitrato de prata (AgNO3) como precursor da prata. A 

condutividade de adesivos a base de prata foi aumentada através da introdução dos 

nanocompósitos, formados por nanopartículas de prata de cerca de 30 nm em diâmetro, 

distribuídas aleatoriamente na superfície do grafeno (PENG, 2014). 

 

 

2.7  ANÁLISE POR MEV COM EDS  

 

 

O princípio de um microscópio eletrônico de varredura (MEV) consiste em 

utilizar um feixe de elétrons de pequeno diâmetro para explorar a superfície da amostra, ponto 

a ponto, por linhas sucessivas e transmitir o sinal do detector a uma tela catódica cuja 

varredura está perfeitamente sincronizada com aquela do feixe incidente. Por um sistema de 

bobinas de deflexão, o feixe pode ser guiado de modo a varrer a superfície da amostra 

segundo uma malha retangular. O sinal de imagem resulta da interação do feixe incidente com 

a superfície da amostra. O sinal recolhido pelo detector é utilizado para modular o brilho do 

monitor, permitindo a observação.  

A maioria dos instrumentos usa como fonte de elétrons um filamento de 

tungstênio (W) aquecido, operando numa faixa de tensões de aceleração de 1 a 50 kV. O feixe 

é acelerado pela alta tensão criada entre o filamento e o ânodo. Ele é, em seguida, focalizado 

sobre a amostra por uma série de três lentes eletromagnéticas com um spot menor que 4 nm. 

O feixe interagindo com a amostra produz elétrons e fótons que podem ser coletadas por 

detectores adequados e convertidas em um sinal de vídeo (DEDAVID, 2007). 

Quando o feixe primário incide na amostra, parte dos elétrons difunde-se e 

constitui um volume de interação cuja forma depende principalmente da tensão de aceleração 

e do número atômico da amostra, conforme Figura 8.  
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FIGURA 8: Volume de interação: a) localização dos sinais emitidos pela amostra; b) relação da voltagem para 

elementos leves e pesados (DEDAVID, 2007). 

 

Neste volume, os elétrons e as ondas eletromagnéticas produzidas são 

utilizados para formar as imagens ou para efetuar análises físico-químicas. Para serem 

detectadas, as partículas e/ou os raios eletromagnéticos resultantes da interação do feixe 

eletrônico com a amostra devem retornar à superfície da amostra e então atingirem o detector. 

A profundidade máxima de detecção e, portanto, a resolução espacial, depende da energia 

com que estas partículas ou raios atingem o detector, ou são capturadas pelo mesmo. Por 

exemplo: elétrons retroespalhados possuem maior energia do que os elétrons secundários, 

assim, o detector de elétrons retroespalhados irá operar na faixa de energia maior e o de 

elétrons secundários na faixa menor.  

A imagem formada a partir do sinal captado na varredura eletrônica de uma 

superfície pode apresentar diferentes características, uma vez que a imagem resulta da 

amplificação de um sinal obtido de uma interação entre o feixe eletrônico e o material da 

amostra. Diferentes sinais podem ser emitidos pela amostra. Dentre os sinais emitidos, os 

mais utilizados para obtenção da imagem são originários dos elétrons secundários e/ou dos 

elétrons retroespalhados. 

O EDS ou EDX (Energy dispersive x ray detector) é um acessório essencial no 

estudo de caracterização microscópica de materiais. Quando o feixe de elétrons incide sobre 

um mineral, os elétrons mais externos dos átomos e os íons constituintes são excitados, 

mudando de níveis energéticos. Ao retornarem para sua posição inicial, liberam a energia 

adquirida a qual é emitida em um comprimento de onda característico no espectro de raios-x. 
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Um detector instalado na câmara de vácuo do MEV mede a energia associada a esse elétron. 

Como os elétrons de um determinado átomo possuem energias distintas, é possível, no ponto 

de incidência do feixe, determinar quais elementos químicos estão presentes naquele local e 

assim identificar em instantes a composição do material que está sendo observado. O 

diâmetro reduzido do feixe permite a determinação da composição do material em amostras 

de tamanhos muito reduzidos (< 5 µm), permitindo uma análise quase que pontual. 

 

 

2.8  ANÁLISE POR DIFRAÇÃO DE RAIOS X  

  

 

A difração de raios-x é uma das principais técnicas de caracterização 

microestrutural de materiais cristalinos, encontrando aplicações em diversos campos do 

conhecimento, mais particularmente na engenharia e ciências de materiais, engenharias 

metalúrgica, química e de minas, além de geociências, dentre outros.  

 

 

2.8.1 Difração de raios X  

  

 

Os raios-x ao atingirem um material podem ser espalhados elasticamente, sem 

perda de energia pelos elétrons de um átomo. O fóton de raios–x após a colisão com o elétron, 

muda a sua trajetória, mantendo, porém, a mesma fase e energia do fóton incidente. Sob o 

ponto de vista da física ondulatória, pode-se dizer que a onda eletromagnética é 

instantaneamente absorvida pelos elétrons e reemitida; cada elétron atua, portanto, como 

centro de emissão de raios-x. 

Caso os átomos que geram esse espalhamento estiveram arranjados de maneira 

sistemática como em uma estrutura cristalina, apresentando entre eles distâncias próximas ao 

do comprimento de onda da radiação incidente, pode-se verificar que as relações de fase entre 

os espalhamentos tornam-se periódicas e que efeitos de difração de raios-x podem ser 

observados em vários ângulos. 

Considerando-se dois ou mais planos de uma estrutura cristalina, as condições 

para que ocorra a difração de raios-x dependerão da diferença de caminho percorrido pelos 

raios-x e o comprimento de onda da radiação incidente.  
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Essa condição é expressa pela Lei de Bragg, ou seja:  

  (6) 

Sendo:  o número (inteiro) de comprimentos de onda ou ordem da reflexão;  

o comprimento de onda da radiação do feixe;  a distância entre os planos da família ( ); 

 são os índices de Miller para planos cristalográficos; e  o ângulo de incidência. 

(CALLISTER, 2007). 

 

 
FIGURA 9: Ilustração de difração de raios x pelos planos atômicos - e -  (CALLISTER, 2007). 

  

A intensidade difratada, dentre outros fatores, é dependente do número de 

elétrons no átomo; adicionalmente, os átomos são distribuídos no espaço de tal forma que os 

vários planos de uma estrutura cristalina possuem diferentes densidades de átomos ou 

elétrons, fazendo com que as intensidades difratadas sejam, por consequência, distintas para 

os diversos planos cristalinos. 

 

 

2.8.2 Método do pó para difração de raios x 

  

 

A técnica utilizada para determinar as estruturas cristalinas dos materiais em 

amostras de poli ou monocristais, é conhecida como método do pó. O método do pó foi 

inventado independentemente em 1916 por Debye e Scherrer na Alemanha e em 1917 por 
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Hull nos Estados Unidos para se estudar a estrutura de cristais. Esse método ainda é o mais 

utilizado e fornece informações estruturais, tais como, parâmetro de rede, determinação de 

fase, etc. sobre o material que está sendo investigado. 

O método, basicamente, envolve a difração de um feixe de raios-x 

monocromático por pequenos cristais ou por um pó fino. O feixe monocromático é obtido por 

meio do uso de um filtro de níquel. Muito utilizado na área de metalurgia, esse método 

também é eficiente para se estudar ligas polifásicas, produtos de corrosão, refratários, rochas, 

etc. Além disso, apresenta a vantagem de não destruir e nem necessitar de um preparo 

especial do material em questão. 

No método de pó, o cristal a ser examinado está na forma de um pó muito fino, 

o qual é colocado no feixe de raios-x monocromático (filtrado). Cada partícula é um pequeno 

cristal, orientado aleatoriamente em relação ao feixe incidente. Por casualidade, alguns cristais 

estarão orientados de tal maneira que seus planos irão reemitir o feixe incidente na forma 

semelhante a uma reflexão. Como resultado, teremos que, cada conjunto de planos também 

será capaz de reemitir o feixe. Para que isso ocorra devemos ter a condição de Bragg 

satisfeita.   

Atualmente a base desse método ainda é usada, porém no lugar do filme 

utiliza- se um detector especial que capta o sinal e, o envia a um sistema computadorizado que 

registra e processa esse sinal, além disso, não está limitado ao uso de pó somente.  

 

 

2.8.3 Método de Rietveld  

 

 

O método de Rietveld é um método de refinamento de estruturas cristalinas a 

partir de dados de difração em pó, coletados em modo passo a passo, que realiza um ajuste por 

mínimos quadrados de todo o padrão de difração. O ajuste é baseado num modelo que consta 

de uma parte estrutural e outra não estrutural. A intensidade total das reflexões e, em parte 

suas posições, são simuladas através do modelo estrutural, que se constrói a partir de 

informações cristalográficas conhecidas da literatura: grupo espacial, parâmetros de rede e 

posições atômicas (RIETVELD, 1969). 
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A quantidade a minimizar é o resíduo: 

 

( )y i
i

i ciS w y y= ∑ −
2
  (7) 

 

Onde i
i

w y= 1 , é o desvio estatístico da medida sendo iy  a intensidade 

observada na posição i do difratograma real, ciy  é a intensidade calculada (simulada) na 

posição i, e a soma é realizada para todos os pontos do difratograma. A intensidade ciy  é 

calculada através de: 

 

( )ci K
K

K i K K biy s L F P A y= ∑ − +
2

2 2φ θ θ  (8) 

 

Em que s é o fator de escala, K representa os índices de Miller h, k, l para uma 

reflexão de Bragg, LK contém os fatores de Lorentz, Polarização e multiplicidade, φ  é a 

função do perfil da reflexão, PK é a função de orientação preferencial, A é o fator de absorção, 

FK é o fator de estrutura para a K-ésima reflexão e ybi é a intensidade do background na 

posição i. 

O fator de estrutura FK está dado por 

 

K j j j j j j
j

F N f i(h x k y l z M= + + −∑ exp[ )]exp[ ]2π  (9) 

 

Onde h, k e l são os índices de Miller, xj, yj e zj são as coordenadas da posição 

do j-ésimo átomo na cela unitária, Nj é o fator de ocupação de cada átomo e Mj é o fator de 

vibração térmica, descrito da seguinte forma: 

 

j sM u sin= 8 2 2 2 2π θ λ/   (10) 

 

Onde su2  é o deslocamento quadrático médio do j-ésimo átomo paralelo ao 

vetor de difração. 

Todos os parâmetros com sub-indice j na Equação (9) são ajustáveis no 

processo de mínimos quadrados. 
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O processo de ajuste por mínimos quadrados conduz a um conjunto de 

equações normais que contêm as derivadas das intensidades calculadas com relação a todos os 

parâmetros ajustáveis. Essas equações são solúveis através de inversão da matriz normal, dada 

por:  

( )jk i i ci
ci

j k

ci

j

ci

ki
M w y y

y

x x

y

x

y

x
= − − −




























∑2

2∂
∂ ∂

∂
∂

∂
∂

  (11) 

 

Onde xj e xk são os parâmetros ajustáveis. Em geral, faz-se a aproximação de 

anular o primeiro termo dessa matriz, obtendo-se uma matriz m x m, onde m é o número de 

parâmetros a refinar. Como o resíduo não é linear, a solução deve ser encontrada através de 

um processo iterativo, cujos deslocamentos ou variações são: 

 

∆ k jk
y

k
x M

S

x
= ∑ −1 ∂

∂
  (12) 

 

Os quais se aplicam aos parâmetros iniciais para conseguir um modelo 

modificado supostamente melhor. Esse processo é repetido iterativamente. 

A forma das reflexões de Bragg depende dos parâmetros instrumentais e dos 

efeitos da microestrutura da amostra, que estão incluídos no modelo não estrutural, 

representado através da função do perfil Φ. No caso mais simples, em ausência de alargamento 

por imperfeições cristalinas, a largura a meia altura é geralmente modelada segundo a 

expressão: 

 

Γ = [U tan2θ + V tanθ + W]1/2 (13) 

 

Onde U, V e W são parâmetros refináveis. Nos programas mais usados para o 

método de Rietveld, encontram-se diferentes funções analíticas que tentam simular os efeitos 

instrumentais e microestruturais no perfil das reflexões. 

A intensidade do fundo (“background”) também é modelada por interpolação 

entre dois pontos conhecidos do difratograma ou por uma função polinomial com coeficientes 

refináveis, que geralmente não tem sentido físico algum. 

Como a dependência dos parâmetros ajustáveis com as intensidades não é 

linear, o modelo inicial deve ser o mais próximo possível da estrutura correta, pois, caso 
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contrario, o processo não linear de mínimos quadrados pode divergir ou conduzir a falsos 

mínimos locais e não ao mínimo geral. Durante os ajustes é muito útil levar em consideração 

propriedades físicas e químicas que possam expressar-se como vínculos (“constraints”) 

durante os refinamentos. 

Neste trabalho foi aplicado o método de Rietveld para o refinamento da 

estrutura cristalina das fases estudadas nas amostras. O programa usado é o GSAS (General 

Structure Analysis System). Como mencionado, o modelo não estrutural é baseado na da 

função do perfil que, no caso do programa GSAS, se trata de uma convolução ponderada da 

função de Gauss com a função de Lorentz, chamada de função de Pseudo-Voigt. Esta função é 

a que melhor simula os parâmetros microestruturais e o GSAS utiliza a adaptação de Finger-

Cox-Jephcoat da função de Pseudo-Voigt, a partir de cujos parâmetros refinados pode ser 

calculado o tamanho médio de cristalito (�), segundo a equação 

 

� =
18000��

�√��
																																																															�14	 

 

para o alargamento gaussiano (��) e segundo a equação 

 

� =
18000��

���
																																																															�15	 

 

para o alargamento lorentziano (��). Nas duas equações, � é a constante de Scherrer    (� ≅

1), �� e �� são coeficientes refináveis da função de perfil e � é dado em Ångström. 

A escolha da equação a ser utilizada está relacionada com o coeficiente ��� da 

função adaptação de Finger-Cox-Jephcoat - Pseudo-Voigt do GSAS. Quando o coeficiente 

���, que pode só ter valores entre 0 e 1, está mais próximo de zero, calcula-se o tamanho 

médio de cristalito pela equação �14	 do alargamento gaussiano, enquanto que quando está 

mais próximo de um, calcula-se pela equação �15	 do alargamento lorentziano. 
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2.9  GRAFENO 

  

 

O carbono é um elemento com propriedades interessantes, capaz de formar 

diversos tipos de estruturas químicas. Seus quatro elétrons de valência têm três formas 

possíveis de hibridização: sp, sp2 e sp3, ao contrário de outros átomos da coluna IV da tabela 

periódica. Desta forma, é possível formar moléculas orgânicas à base de carbono bem como 

estruturas inorgânicas, como o grafite e o diamante. 

Apesar do grafite e do diamante serem conhecidos desde a antiguidade, com o 

avanço da Nanotecnologia e Nanociência, materiais de carbono nas escalas nano e 

micrométricas despertaram grande interesse na comunidade científica devido às suas 

importantes propriedades. O grafeno é na atualidade um dos mais promissores nanomateriais 

em estudo no mundo, devido às suas excelentes propriedades elétricas, térmicas e ópticas.  

O grafeno, alótropo do carbono recentemente isolado é considerado o bloco de 

construção básico para as nanoestruturas de carbono, com exceção do diamante. Uma folha de 

grafeno manipulada de formas diferentes pode transformar-se em outras formas de carbono. O 

termo “grafeno” foi usado pela primeira vez em 1987, mas a definição oficial foi dada pela 

International Union of Pure and Appplied Chemistry (IUPAC) em 1994. Em 2004, 

pesquisadores conseguiram isolar pequenos fragmentos esfoliados a partir de grafite e após 

análises de caracterização verificaram que se tratava de uma estrutura de uma única camada de 

átomos de carbono. 

A estrutura do grafeno é composta de átomos de carbono sp2 ligados e dispostos 

em um retículo bidimensional. A rede pode ser vista como composta de dois subretículos 

interpenetrados em forma triangular. Cada átomo tem um orbital no plano s e dois no plano p, 

que contribuem para a estabilidade mecânica da folha de carbono. Os orbitais p restantes, 

perpendiculares e orientados para o plano molecular, cruzam-se para formar as bandas de 

condução e de valência, que causam os fenômenos de condução planar. 

Dentre diversas outras características do grafeno, podemos ressaltar sua 

capacidade de proporcionar alta resistência à oxidação, destacando suas propriedades de 

barreira como, por exemplo, impermeabilidade ao oxigênio. 

 

 

 

 



49  
  

2.9.1 Esfoliação em fase líquida 

 

 

Até o momento, amostras de grafeno têm sido feitas usando métodos de 

microesfoliação química, microesfoliação mecânica e deposição química a vapor. Cada um 

desses métodos tem vantagens e desvantagens em termos de facilidade de uso, qualidade e 

escalonamento. Trataremos aqui da esfoliação em fase líquida que, provavelmente, virá a ser 

uma tecnologia importante no futuro, graças à qualidade do grafeno produzido em relação aos 

outros métodos. 

O mecanismo da esfoliação está relacionado à termodinâmica sob a perspectiva 

da entalpia da mistura e à transferência de cargas entre as camadas de carbono e as moléculas 

do solvente que permitem a esfoliação do grafite. Dependendo do solvente utilizado, o grafite 

obtido possui carga positiva ou negativa. 

A água é um solvente ideal para diversas substâncias, porém quando é utilizada 

como solvente do grafite sua tensão superficial não permite a esfoliação. As adições de 

surfactantes na água diminuem a tensão superficial e permitem a estabilização da dispersão e 

também evitam a reaglomeração das partículas. A sonificação da solução consegue esfoliar o 

grafeno, vencendo as interações de Van-der-Walls que existem entre os planos de Grafeno e 

Grafite, sendo esfoliado e estabilizado contra a reagregação. Coloca-se em uma centrifuga os 

aglomerados de grafite que não são esfoliados para a sua separação, gerando um precipitado 

composto de grafite pouco esfoliado e um líquido sobrenadante formado pela suspensão de 

mono camadas.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  

  

 

Todos os materiais utilizados neste trabalho serão descritos brevemente a seguir 

e, quando necessário, serão retomados e descritos mais detalhadamente. 

  

 

3.1 MATERIAIS  

 

 

3.1.1 Preparação das Amostras 

 

 

Os pós metálicos utilizados neste trabalho são, segundo o fornecedor Vetec, de 

alta pureza e suas principais informações estão na Tabela 4.  

  

TABELA 4: Pós metálicos utilizados. 

 Cobre (Cu) Níquel (Ni) Prata (Ag) 

Fornecedor VETEC VETEC VETEC 

Nome do produto 

(Código) 

Cobre em pó P.A.* 

(157) 

Níquel em pó P.A.* 

(326) 

Prata em pó P.A.* 

(325) 

Peso Molecular 63,54 58,71 107,87 

Pureza (%) 99 99,8 99 

* P.A. = para análise 

 

 

3.1.2 Teste de Oxidação 

 

 

Para a realização do teste de oxidação nas amostras foi utilizado um grafite de 

alta pureza, um surfactante do fornecedor Basf e hidróxido de amônio. 
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3.2  MÉTODOS  

 

 

3.2.1  Composição das amostras 

 

Os pós metálicos foram recolhidos diretamente do recipiente proveniente do 

fornecedor e então depositados em uma balança de precisão. As massas foram separadas de 

acordo com as composições pré-estabelecidas e armazenadas em recipientes de vidro comum.  

 

TABELA 5: Composição das amostras em gramas. 

Amostra Cu Ni Ag Total 

A1 18,40 - 1,60 20,00 

A2 18,00 - 2,00 20,00 

A3 18,00 0,40 1,60 20,00 

A4 17,60 0,40 2,00 20,00 

 

 

3.2.2  Mistura dos pós metálicos 

 

 

Os pós metálicos foram inicialmente misturados manualmente e, em seguida, 

em um misturador orbital. 

 

 

3.2.3  Compactação 

 

 

A compactação das misturas foi realizada a frio de forma uniaxial, utilizando-se 

uma matriz cilíndrica. A prensa hidráulica utilizada pertence ao laboratório de ensaios 

mecânicos da Universidade Presbiteriana Mackenzie.  

A matriz foi limpa e seca antes do início da compactação. Posteriormente a 

mistura de pós foi adicionada e a compactação foi iniciada. Uma a uma, as amostras foram 
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retiradas da matriz, pesadas em balança de precisão, medidas sua altura e diâmetro com 

paquímetro e embaladas em pequenos estojos plásticos.  

Assim, as misturas compactadas, agora chamadas de amostras a “verde”, 

estavam prontas para receberem os tratamentos térmicos.  

 

 

3.2.4  Tratamento térmico 

 

 

A sinterização das amostras foi realizada em forno Carbolite. A taxa de 

aumento de temperatura durante a sinterização foi de 1,70 °C.min-1. As amostras foram 

homogeneizadas em forno Carbolite sob vácuo a uma temperatura de 800 °C por 

aproximadamente 400 minutos. As amostras, antes do tratamento térmico, foram encapsuladas 

em vidro tipo pirex para maior controle do vácuo. 

 

 

3.2.5  Caracterização metalográfica 

 

 

As amostras foram lixadas com papéis de carbeto de silício (SiC) de diferentes 

granulometrias e depois polidas em pano úmido com pasta de diamante de 1 micrômetro. Para 

estudar a microestrutura das amostras por meio de microscopia óptica, estas foram atacadas 

com ácido FeCl3 e foram feitas micrografias com diferentes ampliações. 

 

 

 

3.2.6  Medidas de condutividade elétrica  

 

 

As medidas de condutividade elétrica das amostras foram realizadas pelo 

método das quatro pontas a temperatura ambiente usando um miliohmímetro Agilent 4338B. 
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Método das quatro pontas ou método de Kelvin para medida da resistência elétrica. 

 

 

O método se baseia no uso de dois circuitos ligados, como está ilustrado 

esquematicamente na Figura 10. A corrente se faz circular pelo circuito externo da figura e, 

como os voltímetros têm resistência interna elevada, praticamente nenhuma corrente flui pelo 

circuito interno de medição da tensão. 

 

 
FIGURA 10: Esquema do circuito de medida de resistência elétrica pelo método das quatro pontas. 

 

Então a diferença de potencial medida será:  

 

V+= εΑ + Ι+.R - εΒ  (16) 

 

O sinal (+) indica que a corrente flui, como indicado na figura e o (-) quando o 

sentido é invertido, invertendo a fonte, porém sem alterar o resto do circuito. Nesse caso, a 

diferença medida pelo voltímetro será: 

 

V-= εΑ + Ι-.R - εΒ    (17) 

 

Subtraindo, temos: 

V+ - V− = [Ι+ + Ι−] . R  (18) 
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Invertendo o sentido do fluxo da corrente e tomando a diferença de potencial 

medida, podemos anular o efeito do potencial de contato: 

 

R =
V" − V#

I" + I#
≅
V" + V#

2I
							�19	 

 

A aproximação é válida se I" ≈ I# = I. Dessa forma, o método dos quatro  

pontas permite simultaneamente eliminar o efeito da resistência dos fios e contatos, bem como 

do potencial de contato. 

A Figura 11 mostra a aplicação do método para as medidas de resistência 

elétrica das amostras em forma de disco deste trabalho. Como a área de seção transversal 

varia, tomamos dois modelos de amostra em forma de paralelepípedo, um inscrito no disco e 

outro circunscrito. Posteriormente tomamos a media dos dois modelos, o qual resulta em um 

calculo simples para a resistividade, que inclui apenas a medida de resistência elétrica e a 

altura do disco. 
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 Quatro pontas de prova 

 

Amostra real 
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 Quadrado circunscrito: 
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FIGURA 11: Medida da resistência das amostras pelo método das quatro pontas e modelo para o calculo da 

resistividade pela aproximação por dois quadrados. 

 

Com a amostra produzida no formato cilíndrico ou retangular, utiliza-se um 

aparelho capaz de produzir e detectar baixíssimas intensidades de corrente elétrica, assim 

h 

L 

R 

A 
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como suas pequenas variações, permitindo desta forma, medir a resistência elétrica da 

amostra. Dadas as dimensões da amostra e sua resistência, torna-se fácil calcular resistividade 

do material e, por fim, sua condutividade. Para tanto, foram utilizadas as relações entre 

condutividade e resistividade, onde um é o inverso do outro (por definição), e a relação que 

define a resistência elétrica de um objeto como proporcional ao seu comprimento e 

inversamente proporcional à área da secção transversal (e a constante de proporcionalidade é a 

resistividade do material que constitui o objeto). Com essas duas relações obtém-se a 

condutividade do material conforme a Equação (20) abaixo: 

 

 

  

Sendo  a resistência média da amostra em ohms,  o comprimento médio da 

amostra em metros,  a área média da secção transversal da amostra em metros quadrados,  a 

resistividade média da liga em ohm.metro,  a condutividade média da liga em ohm-1.metro-1.  

O valor de condutividade mensurado é sempre comparado com o do cobre puro, 

considerado como 100% IACS. Para fazer a conversão de unidade da condutividade elétrica de 

ohm-1. metro-1 para %IACS, foi considerada a condutividade do cobre puro:  

 

σ cobre = 1,73*10-8 (ohm.metro)-1 = 100% IACS (21) 

 

Portanto: 

 

1,73*10-8 (ohm.metro)-1    = 100 (% IACS)                    σ IACS  = 1010 * σ Ω  (% IACS)          (22) 

    σ Ω (ohm.metro)-1           σ IACS  (% IACS)                                    1,73 

  

Onde,  é a condutividade calculada da amostra na Equação (21) e  é a 

condutividade da amostra convertida para a unidade %IACS.  
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3.2.7  Difração de raios x 

 

 

Os dados de difração de raios x foram coletados com um difratômetro 

convencional modelo Rigaku MiniFlex II, usando radiação λCuKα e monocromador e fendas 

fixos. As condições experimentais em modo passo a passo (“step scan”) foram: 30 kV, 15 mA, 

3o ≤ 2θ ≤ 120o, step 2θ = 0.01o e tempo de contagem de 1s. Também foram tomados dados 

coletados com radiação sincrotron na estação XRD2 do LNLS. 

 

 

3.2.8 Tratamento superficial com grafite esfoliado e avaliação da corrosão em meio 

amoniacal 

 

 

As amostras que apresentaram maior e menor valor de condutividade, 

respectivamente, amostra A2 e amostra A3 foram submetidas a uma avaliação de corrosão 

depois de sofrerem um tratamento superficial com grafeno.  

Devido à sua tensão superficial, a água não é um solvente eficiente na 

esfoliação do grafite, por isso um surfactante precisou ser adicionado a mistura para que fosse 

possível a estabilização da dispersão e também para que fosse impedida a reaglomeração das 

partículas. O grafite foi esfoliado através da sonicação da suspensão, a fim de quebrar as 

ligações de Van-der-Walls entre os planos, e o surfactante estabilizou a solução contra a 

reaglomeração. Após a etapa da sonicação a solução foi colocada em uma centrifuga, para a 

separação dos aglomerados de grafite que não foram esfoliados, o resultado foi um precipitado 

de grafite pouco esfoliado e um líquido sobrenadante sendo suspensão de grafeno em mono e 

poucas camadas. 

O líquido sobrenadante foi utilizado para recobrimento superficial de uma 

amostra, que ficou submersa nessa solução durante 24 horas, em temperatura de 4ºC, e depois 

foi seca durante 24 horas à 60ºC em estufa, após essa etapa, as amostras tratadas e não tratadas 

foram submetidas ao teste de corrosão, o volume foi fixado de acordo com a massa da amostra 

controle (não tratadas) e as mesmas foram submersas em solução de NH4OH e acompanhadas 

através de registros fotográficos durante 6 dias. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSSÃO  

 

 

Conforme descrito anteriormente, as amostras foram misturadas, compactadas e 

sinterizadas. Após esse tratamento térmico (sinterização) foram realizadas as medidas de 

condutividade e os resultados são apresentados na Tabela 6.   

 

TABELA 6: Resultados das medidas de condutividade das amostras. 

Amostra Condutividade (2-1.m-1) %IACS 

92%Cu-8%Ag 4,238.107 54,64 

90%Cu-10%Ag 4,265.107 54,82 

90%Cu-2%Ni-8%Ag 2,564.107 24,86 

88%Cu-2%Ni-10%Ag 3,591.107 46,36 

 

Para a verificação destes resultados o procedimento completo foi repetido e 

foram fabricadas amostras das quatro composições, obtendo-se como resultado valores de 

condutividade elétrica muito semelhantes. 

 

 

4.1 AMOSTRA A1  

 

 

Dentre as amostras estudadas, as amostras A1 e A2 da liga Cu-Ag apresentaram 

maiores valores de condutividade. Em comparação com as outras amostras, isso pode estar 

relacionado a uma homogeneização mais eficiente. Podemos observar nas micrografias da 

Figura 12 a distribuição homogênea dos componentes da liga e alguma porosidade. Essa 

estrutura homogênea pode significar que houve boa difusão entre os elementos durante o 

tratamento térmico realizado.  
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      a) Amostra A1 com 200x de ampliação.            b) Amostra A1 com 500x de ampliação. 

 

FIGURA 12: Microscopia ótica da amostra A1, de composição nominal 92,0%Cu-8,0%Ag. 

 

As Figuras 13 e 14 mostram a caracterização por MEV da microestrutura da 

amostra A1. Podemos observar que neste ponto da amostra a distribuição dos componentes da 

liga é homogênea.  

 

   
FIGURA 13: MEV da amostra A1, de composição nominal 92%Cu-8%Ag, com 500 e 1000x de 

ampliação. 
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FIGURA 14: MEV da amostra A1, de composição nominal 92%Cu-8%Ag, com 2000x de ampliação. 

 

A Figura 15 mostra a composição analisada por EDS no mesmo ponto 

visualizado nas Figuras 13 e 14.  

 
FIGURA 15: EDS da amostra A1, de composição nominal 92,0%Cu-8,0%Ag. 
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A distribuição dos componentes da liga neste ponto específico da amostra pode 

ser observada na Figura 16. 

 

 

 
FIGURA 16: Distribuição dos componentes da amostra A1. 

 

Os resultados do refinamento da estrutura da amostra A1 apresentados nas 

Figuras 17, 18 e 19 são mostrados nas Tabelas 8 e 9. Os parâmetros perfil dos picos da prata, 

do cobre e do óxido de cobre foram refinados por separado, porém para todos foi obtido o 

mesmo valor de eta = 0,75 e de LX = 0,1. Com esses valor pode-se calcular o tamanho de 

cristalito pelo perfil lorentziano através da equação (15): 

 

� =
18000.1,5405

�. 0,1
= 88308	Å	 ≅ 8,867 

 

Esse tamanho de cristalito coincide, aproximadamente com as dimensões dos grãos de prata 

que se podem observar nas Figuras 13 e 14. 
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TABELA 8: Coeficientes de perfil, parâmetros de rede e fatores de vibração térmica para a amostra A1 de 

composição 92%Cu-8%Ag. 

Cobre 

GU = 0 GV = 5,467.10< GW = 2,945. 10< GP = 1,011 

LX = 1. 10#A ptec = 0 trns = 1,887. 10A shft = −1,477. 10A 

sfec = 0 S L⁄ = 1,500.10#< H L⁄ = 1,500.10#< eta = 7,500. 10#A 

S400 = 0 S220 = 0   

a = 3,61800(2) Å, V = 47, 359(1) Å3, Uiso = 0,000063(16) Å2 

Prata 

GU = 0 GV = 9.501.10< GW = 2.462. 10< GP = 1.648 

LX = 1. 10#A ptec = 0 trns = 1,55934. 10A shft = −1.133. 10A 

sfec = 0 S L⁄ = 1.500.10#< H L⁄ = 1.500.10#< eta = 7.500. 10#A 

S400 = 0 S220 = 0   

a = 4,0742(1)Å, V = 67,630(5) Å3, Uiso = 0,01162(67) Å2 

Óxido de cobre I (Cu2O) 

GU = 0 GV = 1,503.10� GW = 3,664. 10< GP = 1,034. 10A 

LX = 1. 10#A ptec = 0 trns = 2,16285. 10#A shft = −9,81969 

sfec = 0 S L⁄ = 1,500.10#< H L⁄ = 1,500.10#< eta = 7,500. 10#A 

S400 = 0 S220 = 0   

a = 4,26300(8) Å, V = 77,472(4) Å3, CuUiso = 0,00907(42) Å2, OUiso = 0,0013(46) Å2 

 

Como se pode observar na Tabela 9 a amostra foi consideravelmente oxidada 

durante o tratamento térmico, o qual provocou a diminuição da massa de cobre até 70,5 %, 

mantendo, porém alta condutividade elétrica. 

 

TABELA 9: Análise quantitativa e fatores de discordância para a amostra A1 de composição 92%Cu-8%Ag. 

Composição nominal inicial 92%Cu-8%Ag 

fase fração mássica (%) ρ (g/cm3) 

Cu 70,50(4) 8,913  

Ag 5,198(4) 10,594 

Cu2O 24,30(8) 6,133 

Rwp = 6,83 %, Rp = 4,20 %, RBragg = 8,27 %, χ2= 4,243 
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O ajuste do difratograma e os detalhes do refinamento de perfil para a amostra 

A1 são mostrados nas Figuras 14, 15 e 16. Os baixos fatores de discordância de perfil obtidos 

Rwp e Rp indicam que leves mudanças no refinamento não resultariam em tamanhos de 

crsitalito significativamente diferentes do calculado. O maior fator de discordância obtido é o 

RBragg, relacionado com a intensidade, cujo efeito se pode observar nos três ajustes. 

 

 
FIGURA 17: Ajuste da amostra 92%Cu-8%Ag. 

 

 
FIGURA 18: Aumento do difratograma da amostra 92%Cu-8%Ag onde se observa a discordância na intensidade 

para a reflexão (111) do cobre. 
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FIGURA 19: Aumento do difratograma da amostra 92%Cu-8%Ag onde se observa a discordância no refinamento 

do perfil. 

 

 
FIGURA 20: Aumento do difratograma da amostra 92%Cu-8%Ag onde se observa a ausência da fase extra 

presente nas amostras com níquel. 
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4.2 AMOSTRA A2 

 

 

A micrografia da amostra A2 é bem similar à da amostra A1. Podemos observar 

nas micrografias da Figura 21 a distribuição homogênea dos componentes da liga e alguma 

porosidade Assim como no caso da amostra A1 esses fatores podem ter favorecido os valores 

de condutividade obtidos.  

 

   

      a) Amostra A2 com 200x de ampliação.            b) Amostra A2 com 500x de ampliação. 

FIGURA 21. Micrografias da amostra A2, de composição nominal 90,0%Cu-10,0%Ag. 

 

As Figuras 22 e 23 mostram a caracterização por MEV da microestrutura da 

amostra A2. Podemos observar que neste ponto da amostra a distribuição dos componentes da 

liga é homogênea.  

 

   
FIGURA 22: MEV da amostra A1, de composição nominal 90,0%Cu-10,0%Ag, com 100 e 1000x de 

ampliação. 
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FIGURA 23: MEV da amostra A2, de composição nominal 90,0%Cu-10,0%Ag, com 2000x de ampliação. 

 

A Figura 24 mostra a composição analisada por EDS no mesmo ponto 

visualizado nas Figuras 22 e 23.  

 

 

FIGURA 24: EDS da amostra A2, de composição nominal 90,0%Cu-10,0%Ag. 
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A distribuição dos componentes da liga neste ponto específico da amostra pode 

ser observada na Figura 25. 

 

 

 

FIGURA 25: Distribuição dos componentes da amostra A2. 

 

O tamanhos dos grãos que aparecem nas Figuras 22 e 23 oscilam entre 

aproximadamente 5 e 15 µm. Esses valores concordam com o tamanho médio de cristalito 

calculado para a amostra A1 de 8 µm, que é o mesmo que o da A2, pois os valores dos 

parâmetros de perfil de LX e eta se mantiveram constantes durante os refinamentos (Tabela 9). 
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TABELA 9: Coeficientes de perfil, parâmetros de rede e fatores de vibração térmica para a amostra da 

composição 90%Cu-10%Ag. 

Cobre 

GU = 2.638. 10A GV = −2.511.10A GW = 9.312. 10A GP = 0 

LX = 1. 10#A ptec = 0 trns = 0 shft = 0 

sfec = 0 S L⁄ = 1.500.10#< H L⁄ = 1.500.10#< eta = 7.500. 10#A 

S400 = 0 S220 = 0   

a = 3,61917(7) Å, V = 47,405(1) Å3, Uiso = 0,00073(15) Å2 

Prata 

GU = 6.354. 10< GV = 4.224 GW = 4.300 GP = 0 

LX = 1. 10#A ptec = 0 trns = 1.559. 10A shft = −1.133. 10A 

sfec = 0 S L⁄ = 1.500.10#< H L⁄ = 1.500.10#< eta = 7.500. 10#A 

S400 = 0 S220 = 0   

a = 4,07546(7)Å, V = 67,691(4) Å3, Uiso = 0,00455(45) Å2 

Óxido de cobre I (Cu2O) 

GU = 8.565. 10< GV = 9.090.10< GW = −2.476. 10< GP = −2.476. 10< 

LX = 1. 10#A ptec = 0 trns = 0 shft = 0 

sfec = 0 
S L⁄

= 1.500.10#< 
H L⁄ = 1.500.10#< eta = 7.500. 10#A 

S400 = 0 S220 = 0   

a = 4,26863(8) Å, V = 77,780(4) Å3, CuUiso = 0,00162(38) Å2, OUiso = 0,022(5) Å2 

 

Como mencionado anteriormente, mudanças nos refinamentos provavelmente 

só implicariam em valores não muito diferentes, pois os fatores de discordância são 

aceitavelmente baixos (Tabela 9). A composição obtida também é semelhante à da amostra 

A1, o qual indica que uma maior quantidade de prata na composição inicial não teve influencia 

significativa na oxidação durante o tratamento térmico. 
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TABELA 10: Análise quantitativa e fatores de discordância para a amostra da composição 90%Cu-10%. 

Composição nominal inicial 90%Cu-10%Ag 

fase fração mássica (%) ρ (g/cm3) 

Cu 70,53(4) 8,904  

Ag 6,523(3) 10,585 

Cu2O 22,95(7) 6,110 

Rwp = 6,30 %, Rp = 4,19 %, RBragg = 8,86 %, χ2= 3,473 

 

 

 
FIGURA 26: Ajuste da amostra 90%Cu-10%Ag. 
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FIGURA 27: Aumento do difratograma da amostra 90%Cu-10%Ag onde se observa a discordância na 

intensidade para a reflexão (111) do cobre. 

 

 
FIGURA 28: Aumento do difratograma da amostra 90%Cu-10%Ag onde se observa a ausência da fase esta 

presente nas amostras com níquel. 
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FIGURA 29: Aumento do difratograma da amostra 90%Cu-10%Ag onde se observa a discordância no 

refinamento do perfil. 

 

 

4.3 AMOSTRA A3  

 

 

Na amostra A3 há a adição de Ni na liga o que pode ser observado claramente 

nas micrografias da Figura 30.  

 

   

      a) Amostra A3 com 50x de ampliação.            b) Amostra A3 com 100x de ampliação. 

FIGURA 30. Micrografias da amostra A3, de composição nominal 90,0%Cu-2,0%NI-8,0%Ag. 
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As Figuras 31 e 32 mostram a caracterização por MEV da microestrutura da 

amostra A3. Podemos observar que neste ponto da amostra há a concentração de um dos 

componentes da liga.  

 

     
FIGURA 31: MEV da amostra A3, de composição nominal 90,0%Cu-2,0%Ni-8,0%Ag, com 500 e 1000x 

de ampliação. 

 

 
FIGURA 32: MEV da amostra A3, de composição nominal 90,0%Cu-2,0%Ni-8,0%Ag, com 2000x de 

ampliação. 
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A Figura 33 mostra a composição analisada por EDS no mesmo ponto 

visualizado nas Figuras 31 e 32 e é possível verificar a presença do níquel. 

 

 
FIGURA 33: EDS da amostra A3, de composição nominal 90,0%Cu-2,0%Ni-8,0%Ag. 

 

A distribuição dos componentes da liga neste ponto específico da amostra pode 

ser observada na Figura 34. 

 

 
FIGURA 34: Distribuição dos componentes da amostra A3. 



74  
  

Os resultados da análise quantitativa e do refinamento da estrutura para a 

amostra A3 com composição nominal 90%Cu-2%Ni-8%Ag são apresentados nas Tabelas 11 e 

12. Na Tabela 11, que mostra as frações em peso, pode-se observar que houve uma 

significativa perda de massa de cobre e de prata, o que faz como que a fração em peso do 

níquel seja maior que a nominal. No caso do cobre, a perda se deve ao processo de oxidação 

com a formação de Cu2O. A prata, no entanto, pode ter difundido em parte durante o 

tratamento térmico para formar um composto intermetálico com o cobre, como reportado em 

trabalho recente (LEI et al., 2014). 

O ajuste do difratograma é mostrado na Figura 35, nas Figuras 36 e 37 podemos 

perceber o detalhe da inclusão da fase de óxido de níquel no refinamento. O perfil dos picos 

foi refinado para cada fase em separado e os resultados são mostrados na Tabela 12, onde se 

pode observar que se manteve o perfil lorentziano, porém com valores diferentes de LX. A 

partir desses valores é possível calcular o tamanho de cristalito de aproximadamente 0,11 µm 

para o cobre e de 0,13 µm para a prata. Este resultado coincide com a microestrutura mostrada 

nas Figuras 31 e 32. 

 

 
FIGURA 35: Ajuste da amostra 90%Cu-2%Ni-8%Ag 
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FIGURA 36: Aumento do difratograma da amostra 90%Cu-2%Ni-8%Ag onde se observam os picos do NiO 

antes de formar parte do modelo. 

 
FIGURA 37: Aumento do difratograma da amostra 90%Cu-2%Ni-8%Ag onde se observam os picos do NiO 

formando parte do modelo. 
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Como se pode observar na Tabela 11 a amostra foi consideravelmente oxidada 

durante o tratamento térmico o que pode ter influenciado na condutividade elétrica obtida. 

 

TABELA 11: Análise quantitativa e fatores de discordância para a amostra da composição 90%Cu-2%Ni-

8%Ag. 

Composição nominal inicial 90%Cu-2%Ni-8%Ag 

Cu 65,66(3) % 

Ag 5,230(2) % 

Ni 17,0(1) % 

Cu2O 8,942(5) % 

NiO 3,206(6) 

Rwp = 4,82%, Rp = 3,45, RBragg = 7,13 %, χ2= 1,988 
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TABELA 12: Coeficientes de perfil parâmetros de rede e fatores de vibração térmica para a amostra da 

composição 90%Cu-2%Ni-8%Ag 

Cobre 

GU = 1.656.10< GV = −7.633.10A GW = 3.279. 10A GP = 2.767 

LX = 7.957 ptec = −9.192E. 10#< trns = −1.423. 10#< shft = −3.038. 10#A

sfec = 0 S L⁄ = 5.000.10#O H L⁄ = 5.000.10#O eta = 7.500. 10#A 

S400 = 0 S220 = 0   

a = 3,61991(2)Å, V = 47,434(1) Å3, Uiso = 0,0015(4) Å2 

Prata 

GU = 4.544.10< GV = 4.329.10< GW = −1.245. 10< GP = 0 

LX = 6.794 ptec = 1.966. 10#A trns = −3.038. 10#A shft = 0 

sfec = 0 S L⁄ = 1.5.10#< H L⁄ = 1.5.10#< eta = 7.5. 10#A 

S400 = 0 S220 = 0   

a = 4,07564(9)Å, V = 67,700(5) Å3, Uiso = 0,0038(5) Å2 

Níquel 

GU = 1.200.10P GV = −1.831.10O GW = −1.172. 10O GP = 4.783. 10A 

LX = 0 ptec = 0 trns = 2.224 shft = 0 

sfec = 0 S L⁄ = 3.155#< H L⁄ = 1.239#< eta = 7.500. 10#A 

S400 = 0 S220 = 0   

a = 3.60782(8) Å, V = 46,961(3) Å3, Uiso = 0,0060(8) Å2 

Óxido de cobre I (Cu2O) 

GU = 1.553.10� GV = 1.363.10� GW = −4.932. 10< GP = 4.320. 10A 

LX = 1.004. 10A ptec = −5.983 trns = 0 shft = 0 

sfec = 0 S L⁄ = 1,5.10#< H L⁄ = 1,5.10#< eta = 7.500. 10#A 

S400 = 0 S220 = 0   

a = 4,2709(2) Å, V = 77,90(1) Å3, CuUiso = 0,0059(8) Å2, OUiso = 0,078(9) Å2 

Óxido de níquel (NiO) 

GU = 2.604.101 GV = 2.002.102 GW = -2.698.101 GP = 0 

LX = 0 ptec = 0 trns = 0 shft = 0 

sfec = 0 S/L = 1.500.10-2 H/L = 1.500.10-2 eta = 7.500.10-1 

S400 = 0 S220 = 0   

a = 4,1705(2) Å, V = 72,54(1) Å3, NiUiso = 0,011(1) Å2, OUiso = 0,002(5) Å2 
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4.4 AMOSTRA A4  

 

 

Na amostra A4 também há a adição de Ni na liga o que pode ser observado 

novamente nas micrografias da Figura 38.  

 

   

      a) Amostra A4 com 50x de ampliação.            B) Amostra A4 com 100x de ampliação. 

 

FIGURA 38. Micrografias de amostras A4, de composição nominal 88,0%Cu-2,0%NI-10,0%Ag. 

 

     
FIGURA 39: MEV da amostra A4, de composição nominal 88,0%Cu-2,0%Ni-10,0%Ag, com 500 e 1000x 

de ampliação. 

 

As Figuras 39 e 40 mostram a análise por MEV da amostra A4, cuja 

microestrutura é semelhante à da amostra A3. Os resultados do refinamento da estrutura são 

mostrados nas Tabelas 13 e 14, onde se observa uma mudança significativa com relação à 

composição nominal para esta amostra. A quantidade de oxido de cobre foi aproximadamente 
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o dobro do que para a amostra A3. Foram obtidos menores valores de discordância do que 

para a amostra A3, o que indica que os resultados do refinamento são bem confiáveis. 

O ajuste do difratograma é mostrado nas Figuras 38 a 40 e a partir do perfil 

lorentziano dos picos foi calculado um tamanho médio de cristalito de aproximadamente 

0,12 µm para o cobre, 0,08 µm para a prata e 0,2 µm para o níquel. Este resultado coincide em 

parte com as micrografias das Figuras 39 e 40.  

 

 
FIGURA 40: MEV da amostra A3, de composição nominal 88,0%Cu-2,0%Ni-10,0%Ag, com 2000x de 

ampliação. 
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FIGURA 41: EDS da amostra A4, de composição nominal 88,0%Cu-2,0%Ni-10,0%Ag. 

 

 

  

 

FIGURA 42: Distribuição dos componentes da amostra A3. 
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TABELA 13: Análise quantitativa e fatores de discordância para a amostra da composição 88%Cu-2%Ni-

10%Ag. 

Composição nominal inicial 88%Cu-2%Ni-10%Ag 

fase fração mássica (%) ρ (g/cm3) 

Cu 35,54(4) 8,888  

Ag 6,320(2) 10,544 

Ni 40,6(1) 8,075 

Cu2O 14,48(4) 6,133 

NiO 3,060(7) 6,896 

Rwp = 4,35 %, Rp = 3,30 %, RBragg = 6,60 %, χ2= 1,479 
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TABELA 14: Coeficientes de perfil, parâmetros de rede e fatores de vibração térmica para a amostra da 

composição 88%Cu-2%Ni-10%Ag 

Cobre 

GU = 7.792.10A GV = −8.740 GW = 1.542. 10A GP = 0 

LX = 7.397 ptec = 2.302 trns = −1.899. 10#A shft = −9.112 

sfec = 0 S L⁄ = 7.925.10#� H L⁄ = 1.500.10#< eta = 7.500. 10#A 

S400 = 0 S220 = 0   

a = 3,62131(2) Å, V = 47,490(1) Å3, Uiso = 0,00058(15) Å2 

Prata 

GU = 2.164.10� GV = −1.527.10� GW = 3.032. 10< GP = 3.860 

LX = 1.115. 10A ptec = 0 trns = 2.207. 10#A shft = −1.431. 10A 

sfec = 0 S L⁄ = 1.500.10#< H L⁄ = 1.500.10#< eta = 7.500. 10#A 

S400 = 0 S220 = 0   

a = 4,08073(6)Å, V = 67,954(3) Å3, Uiso = 0,00602(28) Å2 

Níquel 

GU = 4.677.10O GV = −3.573.10O GW = 6.826. 10� GP = 1.423. 10A 

LX = 4.301 ptec = 0 trns = −5.162. 10#< shft = −4.465. 10A 

sfec = 0 S L⁄ = 1.500.10#< H L⁄ = 1.500.10#< eta = 7.500. 10#A 

S400 = 0 S220 = 0   

a = 3.64134(7) Å, V = 48,282(3) Å3, Uiso = 0,02709(44) Å2 

Óxido de cobre I (Cu2O) 

GU = 1.974.10� GV = 1.311.10� GW = −4.074. 10< GP = 1.733 

LX = 0 ptec = 0 trns = 1.273. 10#A shft = −1.048. 10#A 

sfec = 0 S L⁄ = 1.500.10#< H L⁄ = 1.500.10#< eta = 7.500. 10#A 

S400 = 0 S220 = 0   

a = 4,2632(1) Å, V = 77,481(8) Å3, CuUiso = 0,00969(40) Å2, OUiso = 0,020(5) Å2 

Óxido de níquel (NiO) 

GU = 6.251.103 GV = -1.351.101 GW = 4.556 GP = 1.151.101 

LX = 0 ptec = 0 trns = 0 shft = 0 

sfec = 0 S/L = 1.500.10-2 H/L = 1.500.10-2 eta = 7.500.10-1 

S400 = 0 S220 = 0   

a = 4,1593(8) Å, V = 71,96(4) Å3, NiUiso = 0,00032 Å2 (n.r.), OUiso = 0,00032 Å2 (n.r.) 
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FIGURA 43: Ajuste da amostra 88%Cu-2%Ni-10%Ag 

 

 
FIGURA 44: Ajuste do perfil da relação (111) do cobre para a amostra 88%Cu-2%Ni-10%Ag 
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FIGURA 45: Aumento do difratograma da amostra 88%Cu-2%Ni-10%Ag onde se observam os picos do NiO 

antes de formar parte do modelo. 

 

Como um estudo comparativo, foi realizado um refinamento da estrutura de 

uma amostra do mesmo cobre puro usado neste trabalho, usando dados de difração raios x 

coletados com radiação síncrotron de comprimento de onda λ = 1,23981 Å. Esta amostra de 

cobre foi submetida ao mesmo tratamento térmico. Os resultados são mostrados nas Tabelas 

15 e 16 e nas Figuras 46 e 47, onde pode ser observado um perfil definidamente gaussiano e 

uma clara diferença nos fatores de discordância com relação aos dados de radiação 

convencional.  
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TABELA 15: Coeficientes de perfil parâmetros de rede fatores de vibração térmica para o cobre puro, usando 

dados de radiação síncrotron 

Cobre 

GU = 1.59495.10< GV = 7.61505.10A GW = 1.73897. 10A GP = 1,00000 

LX = 1.35553. 10A ptec = −7.98237 trns = 2.28616. 10A shft = −8.16941 

sfec = 0 S L⁄ = 5,00000.10#O H L⁄ = 5,00000.10#O eta = 0 

S400 = 0 S220 = 0   

a = 3,612(1) Å, V = 47,11(4) Å3, Uiianiso = 0,0190(3) Å2, Uijaniso = 0 

 

 

TABELA 16: Resultado do refinamento da estrutura do cobre puro, usando dados de radiação síncrotron. 

100%Cu 

ρ = 8,911 g/cm3 

Rwp = 2,01 %, Rp = 1,31 %, RBragg = 10,69 %, χ2= 3,801 

 

 

 
FIGURA 46: Ajuste do difratograma da amostra de cobre puro com dados de radiação síncrotron. 
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FIGURA 47: Ajuste do perfil da relação (111) do cobre com dados de radiação síncrotron. 

 

 

4.5  TESTE DE OXIDAÇÃO 

 

Foi realizado um teste de oxidação das amostras A2 e A3 em meio amoniacal 

com e sem tratamento prévio de suspensão de grafite obtido por esfoliação em fase líquida. 

Verificou-se que, mesmo em repouso, com o passar do tempo, as tonalidades dos líquidos 

sobrenadantes foram se intensificando e, notavelmente, a amostra não protegida apresentou 

maior turbidez ao término do ensaio. A Figura 48 apresenta as amostras depois de um, quatro e 

cindo dias de análise. 
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a)   b)  

b)   d)  

e)   f)  

 

FIGURA 48: a) e b) Amostras A2 e A3 sem tratamento (direita) e com tratamento (esquerda) depois de um dia 

em meio amoniacal, c) e d) Amostras A2 e A3 sem tratamento (direita) e com tratamento (esquerda) depois de 

quatro dias em meio amoniacal, e) e f) Amostra A2 e A3 sem tratamento (direita) e com tratamento (esquerda) 

depois de cinco dias em meio amoniacal. 
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Após o experimento as amostras foram extraídas da suspensão, secas e pesadas 

Como resultado, as amostras que haviam sido submetidas previamente à suspensão com 

grafite esfoliado sofreram uma perda de peso de aproximadamente 15% menor do que as que 

não foram, o que indica que a presença do grafite esfoliado, mesmo em concentração menor 

que 0,01 g.L-1 inibiu em parte o processo de oxidação. 

 

TABELA 17: Relação entre os pesos.  

Peso (g) 
Amostra A2 Amostra A3 

Branco Tratada Branco Tratada 

Antes do teste 4,460 4,635 4,043 4,786 
Depois do teste 4,329 4,521 3,899 4,662 

Redução 0,131 0,114 0,144 0,123 
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5  CONCLUSÕES  

 

 

Os resultados desde trabalho permitem concluir que a presença da prata e do 

níquel provoca mudanças diferentes e significativas na microestrutura e na condutividade das 

amostras estudadas. As diferenças na microestrutura foram estudadas através da comparação 

com os parâmetros de perfil do cobre puro usado como precursor. Poderia se esperar uma 

importante influência da prata na condutividade das amostras com níquel, porém a 

condutividade delas se mostrou inferior à das amostras com cromo estudadas em trabalhos 

precedentes do grupo de pesquisa, onde se aplicaram os mesmos procedimentos aos mesmos 

precursores. Esse resultados também coincidem com os obtidos recentemente no grupo de 

pesquisa para amostras de cermetos de Cu-Ni-Ag com La2O3 e CeO2. 

Um resultado interessante é que o maior tamanho de cristalito favoreceu a 

condutividade elétrica. Este maior tamanho de cristalito se apresentou nas amostras sem 

níquel. A presença do níquel contribuiu para inibir a oxidação e a diferença na quantidade de 

níquel se mostrou ser importante, mas não garantiu a alta condutividade verificada nas 

mencionadas amostras de Cu-Ni-Cr. 

Considerando a relevância do forte efeito de oxidação nas amostras foi 

realizado um teste de oxidação em meio amoniacal nas amostras previamente submetidas a 

uma suspensão com grafeno. Mesmo em concentração extremamente baixa, a suspensão inibiu 

em parte o processo de oxidação. 

  

  



90  
  

REFERÊNCIAS  

  

ABREU, C. D.; Estudo da dependência da condutividade com a microestrutura de ligas Cu-Ni 
com diferentes dopagens. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Materiais), Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2009.  
 
ASM Metals Handbook; Properties and Selection: Non Ferrous Alloys and Special Purpose 
Materials, v.2. ASM International, 1990.  
 
ASM Metals Handbook; Powder Metal Technologies and Applications, v.7. ASM 
International, 1990.  
 
ASM Metals Handbook; Powder Metal Technologies and Applications, v.8. ASM 
International, 1990.  
 
ASM Metals Handbook; Material Selection and Design, v.20. ASM International, 1990.  
 
ASM Specialty Handbook; Copper and Copper Alloys, Metal. c.1, s.1. ASM International, 
2001.  
  
CALLISTER Jr., W. Material Science and Engineering: An Introduction. e.7. c.3. John Wiley 
& Sons: New York, 2007.  
  
CARRIÓ, J. A. G.; BIANCHI, R. F.; CUFFINI, S. L.; MASCARENHAS, Y. P.; FARIA, M.; 
Electrical conductivity of SrTi1-xRuxO3. Physical Review B - Solid State. v. 62. n. 16. p. 
10785-10789, 2000.  
  
CARRIÓ, J. A. G.; MONTEIRO, W. A.; RODRIGUES, V. A.; TERENCE, M. C.;  
MASSON, T. J.; de MIRANDA, L. F.; Structural analysis of influence of dopants in the 
electrical conductivity of CuNi alloys. European Powder Diffraction Conference – EPDIC 11. 
Warsaw, Poland, 19-22 de setembro de 2008.  
 
CARVALHAL, M. A.; Obtenção e caracterização de ligas Cu-Ni-Cr de alta condutividade 
elétrica e alta resistência mecânica. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Materiais)- 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo – SP, 2011. 
 
DEDAVID, B. A., GOMES, C.I, MACHADO, G.; Microscopia eletrônica de varredura: 
aplicações e preparação de amostras: materiais poliméricos, metálicos e semicondutores. 
EDIPUCRS, Porto Alegre, 2007. 
 
DIETER, G. E.; Metalurgia mecânica. 2.ed, 1982, 
 
FANCIO, E.;  Aplicação do método de Rietveld para análise quantitativa de fases dos 
polimorfos da zircônia por difração de raios-X. Dissertação de Mestrado. Instituto de 
Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), São Paulo – SP, 1999.  
  
GOMES, M. R.; BRESCIANI Filho, E.; Propriedades e Usos de Metais Não-ferrosos. c. 3. 
Ed. ABM, São Paulo, 1987.  



91  
  

JESUS, S. L.; Desenvolvimento e caracterização da Liga Cu-Ni-Be para fins 
eletroeletrônicos. Dissertação de mestrado, IPEN-USP. Junho de 2000.  
 
A.C. Larson and R.B. Von Dreele, General Structure Analysis System (GSAS), Los Alamos 
National Laboratory Report LAUR 86‐748 (2004). 
  
METALURGIA DO PÓ, Grupo Setorial de. Metalurgia do Pó: alternativa econômica com 
menor impacto ambiental. Metallum Eventos Técnicos: São Paulo, 2009.  
  
MONTEIRO, W. A.; Anais do IX CBECIMAT. p. 546-549. Águas de São Pedro, SP, 
Dezembro de 1990.   
  
MONTEIRO, W. A.; SILVEIRA, M. A. G.; JÚLIO Jr., O.; Espectroscopia EELS da liga 
CuNi. Anais do MICROMAT 92. p. 161-164. Rio de Janeiro, RJ, 28 a 30 de Outubro de 1992.  
  
MONTEIRO, W. A.; SILVEIRA, M. A. G.; JÚLIO Jr., O.; Anais do IV Seminário Sobre 
Materiais Magnéticos e Elétricos (ABM). Rio de Janeiro, RJ, 27 a 29 de Abril de 1994.  
  
MONTEIRO, W. A.; SILVEIRA, M. A. G.; JÚLIO Jr., O.; Estudos Em Ligas Cu-Be-Ni Para 
Fins Elétricos. Metalurgia & Materiais. v. 51. p. 440-444. Maio 1995.  
  
MONTEIRO, W. A.; COSANDEY, F.; BANDARU, P.; The Effect Of Thermo mechanical 
Treatment On The Microstructure Of A Cu-Ni-Be Alloy. Proceedings of THERMEC’97. 
Wollongong, Austrália, Julho de 1997.  
  
NIU, Y.; ZHAO, Z.L.; GESMUNDO, F.; AL-OMARY, M.; The air oxidation of two Cu–Ni 
Ag alloys at 600–700C, Corrosion Science 43, 1541-1556. 2011.  
 
NORTHOVER, S.M.; NORTHOVER, J.P.; Microstructures of ancient and modern cast 
silver–copper alloys. Materials Characterization 90. p. 173–184. 2014. 
 
PADILHA, A. F.; Materiais de Engenharia: Microestrutura e Propriedades. Curitiba, PR: 
Hemus, 2000.  
  
REED-HILL, R.E.; Physical Metallurgy Principles. 3.ed, Reza Abbaschian University of 
Florida, 1994.  
 
RIETVELD, H. M. Journal of Applied Crystallography 1969, 2, 65-71. 
 
SILVA, L. V.; Estudos da condutividade elétrica em ligas ternárias a base de cobre-níquel. 
TGI de Bacharelado em Física – CCH - UPM, Waldemar A. Monteiro (orientador), 2006.  
  
SOUSA Jr., J.; Caracterização de ligas ternárias de cobre para contatos elétricos. PIBIC 
Mackenzie, 2006.  
  
STADTLER, W. A.; Production of Metallurgy Parts. ASTM, Powder Metallurgy. p.449-463. 
Ohio, 1989.  
 
THUMMLER, F.; OBERACKER, R. Introduction to Powder Metallurgy, The Institute of 
Materials, 1993, ISBN 0-901716-26-X). 



92  
  

WANG, Y.; CHEN, M.; ZHOU, F.; MA, En. High tensile ductility in a nanostructured metal. 
Nature. n.419, p. 912-915. 31 de Outubro de 2002. 


