
Cobre e LigasCobre e Ligas



Propriedades:Propriedades:

Densidade:  8,96 g/cmDensidade:  8,96 g/cm33

Ponto de Fusão: 1083 Ponto de Fusão: 1083 °°CC
Condutividade térmica: 0,941 cal/cmCondutividade térmica: 0,941 cal/cm22/cm/ /cm/ °°C/s C/s 
Condutividade elétrica: 1,673 x10Condutividade elétrica: 1,673 x10--66 ohms.cm   ohms.cm   
ouou
100% 100% IACSIACS--InternationalInternational AnnealedAnnealed CopperCopper
StandardStandard



LIGAS DE COBRE

GENERALIDADES

• Considerado um dos metais da 
antiguidade

• 3-4 vezes mais caro que o Al e 6-7 
vezes mais caro que o aço-carbono

• Forma ligas c/ Sn, Zn, Al, Be, Ni, Si
• Existem 3 grupos básicos de ligas

•Latões: ligas Cu-Zn (existem 
ainda os latões de chumbo, Cu-ainda os latões de chumbo, Cu-
Zn-Pb, de estanho, Cu-Zn-Sn...

•Bronzes: ligas Cu-Sn (existem 
ainda os bronzes de alumínio, 
Cu-Al, de silício, Cu-Si, de berílio, 
Cu-Be)

•Cuproníqueis: ligas de Cu-Ni



LIGAS DE COBRE

PROPRIEDADES

• Excelente condutibilidade elétrica
• Elevada condutibilidade térmica
• Elevada resistência à corrosão
• Algumas ligas podem atingir 
resistência elevada.  Cu-Al  c/ TT

• Resist específica inferior ao aço e 
Al

• Resist/custo inferior ao aço e Al• Resist/custo inferior ao aço e Al

APLICAÇÕES

• 70-80% de uso no estado puro
• Coloração atrativa para arquitetura, 
decoração e joalheria

• A boa resistência à corrosão leva a 
aplicações na indústria naval

• Tem as mais variadas aplicações 
em todo o tipo de indústria.



LIGAS DE COBRE

TRATAMENTOS

• Todas as ligas podem sofrer 
encruamento

• Algumas ligas podem ser tratadas 
por envelhecimento



COBRECOBRE

PRINCIPAIS RESERVAS DE COBREPRINCIPAIS RESERVAS DE COBRE

EncontramEncontram--se no Chile, EUA, Canadá, antiga se no Chile, EUA, Canadá, antiga 
URSS, Peru, Zâmbia e ZaireURSS, Peru, Zâmbia e Zaire

CUSTOCUSTO

33--4 vezes mais caro que o Al e 64 vezes mais caro que o Al e 6--7 7 
vezes mais caro que o açovezes mais caro que o aço--carbonocarbono



LIGAS DE COBRELIGAS DE COBRE



LIGAS DE COBRE





COBRE E SUAS LIGASCOBRE E SUAS LIGAS

PROPRIEDADES MECÂNICASPROPRIEDADES MECÂNICAS
DeformaDeforma--se facilmente se facilmente -- Alongamento ~60%Alongamento ~60%
Apresenta grande alongamento nos estados: Apresenta grande alongamento nos estados: 
recozido e fundido recozido e fundido 
Têm baixa durezaTêm baixa durezaTêm baixa durezaTêm baixa dureza
O módulo de elasticidade é de 115 O módulo de elasticidade é de 115 GPaGPa
Apresenta elevada resistência à corrosãoApresenta elevada resistência à corrosão

Cerca de 1/3 de todo o cobre produzido é de alguma forma 
usado na indústria elétrica



COBRE E SUAS LIGASCOBRE E SUAS LIGAS

A DUREZA DO COBRE PODE SER A DUREZA DO COBRE PODE SER 
AUMENTADA PORAUMENTADA POR

Adição de elementos de ligaAdição de elementos de ligaAdição de elementos de ligaAdição de elementos de liga
Tratamento térmicoTratamento térmico
EncruamentoEncruamento

As ligas de cobre apresentam boas propriedades 
mecânicas e boa resistência à fadiga



Classificação e Nomenclatura:Classificação e Nomenclatura:

ABNTABNT-- TB50TB50

CobreCobre-- metal que contém 99,3% ou mais de metal que contém 99,3% ou mais de 
Cobre, incluindo os teores de prata, ao qual Cobre, incluindo os teores de prata, ao qual 
não foi adicionado outros elementos não foi adicionado outros elementos 
propositadamente apenas para fins de propositadamente apenas para fins de 
desoxidaçãodesoxidaçãodesoxidaçãodesoxidação
Cobre Baixa liga ou ligadoCobre Baixa liga ou ligado -- liga de cobre liga de cobre 
com a soma dos teores dos elementos de com a soma dos teores dos elementos de 
liga  menor ou igual a 1% .liga  menor ou igual a 1% .
Ligas de CobreLigas de Cobre-- liga de cobre com teores de liga de cobre com teores de 
elementos de liga maior do que 1%.elementos de liga maior do que 1%.



Tipos de Cobre (> 99,3% Cu):Tipos de Cobre (> 99,3% Cu):

Cu ETP (eletrolítico Tenaz) Cu ETP (eletrolítico Tenaz) -- teor mínimo de cobre teor mínimo de cobre 
=99,90% teor de oxigênio 0,02 e 0,07% =99,90% teor de oxigênio 0,02 e 0,07% -- 0,01% de 0,01% de 
impurezas.impurezas.
Cu FRWC Cu FRWC -- refinado a fogo de alta condutividade refinado a fogo de alta condutividade 
99,90%  de pureza e 100% IACS.99,90%  de pureza e 100% IACS.
Cu FRTP Cu FRTP –– refinado a fogo tenaz refinado a fogo tenaz -- 99,8099,80--99,85% 99,85% 
de pureza.de pureza.
Cu DLPCu DLP-- desoxidado com fósforo, baixos teores de desoxidado com fósforo, baixos teores de 
PP-- sem oxigênio, 99,90 de pureza e P residual de sem oxigênio, 99,90 de pureza e P residual de 
0,0040,004-- 0,012%.0,012%.



Metals Handbook, Vol 2, American
Society for Metals, 1994.



Metals Handbook, Vol 2, American
Society for Metals, 1994.



Tipos de Cobre: (continuaçãoTipos de Cobre: (continuação))

Cu DHPCu DHP-- cobre desoxidado ao fósforo; altos cobre desoxidado ao fósforo; altos 
teores de P teores de P -- teores de Cu de 99,80teores de Cu de 99,80--99,90%, 99,90%, 
teores residuais de P = 0,015teores residuais de P = 0,015--0,040%0,040%
Cu OFCu OF-- OFHC OFHC -- cobre eletrolítico de alta cobre eletrolítico de alta 
condutividade condutividade -- teor mínimo 99,95teor mínimo 99,95--99,99% de 99,99% de 
Cu, livre de óxidos e com 100% IACS.Cu, livre de óxidos e com 100% IACS.Cu, livre de óxidos e com 100% IACS.Cu, livre de óxidos e com 100% IACS.
Cu CASTCu CAST-- grau grau AA--teorteor mínimo de Cu =99,75 mínimo de Cu =99,75 
e grau B com 99,50%.e grau B com 99,50%.



Cobre Ligado ou Baixa Liga (Cobre Ligado ou Baixa Liga (elel. Liga < 1%):. Liga < 1%):

Classificação conforme as aplicações:Classificação conforme as aplicações:

Ligas de alta condutividade TérmicaLigas de alta condutividade Térmica
Ligas de alta resistência MecânicaLigas de alta resistência Mecânica
Ligas de alta Usinabilidade.Ligas de alta Usinabilidade.Ligas de alta Usinabilidade.Ligas de alta Usinabilidade.

Principais elementos de liga: Principais elementos de liga: 
As, Ag, Cd, Zr, Te, S, Pb e SnAs, Ag, Cd, Zr, Te, S, Pb e Sn



LIGAS DE COBRELIGAS DE COBRE

CONTÉM ELEMENTOS DE LIGA EM TEORES CONTÉM ELEMENTOS DE LIGA EM TEORES 
MAIORES QUE 1%MAIORES QUE 1%

dúcteis e para fundiçãodúcteis e para fundição

Latões (Latões (CuCu--ZnZn) ) Latões (Latões (CuCu--ZnZn) ) 
Bronzes (Bronzes (CuCu--SnSn))
CuCu--NiNi –– CuproníqueisCuproníqueis
CuCu--NiNi--ZnZn (alpacas)(alpacas)
CuCu--AlAl-- Bronze AlBronze Al
CuCu--BeBe –– Bronze Bronze bebe
CuCu--Si Si –– Bronze SiBronze Si



Nomenclatura do Cobre e Ligas: Trabalhadas Nomenclatura do Cobre e Ligas: Trabalhadas -- UNSUNS

C1XXXXC1XXXX-- Cobre e ligas de alto teor de Cu.Cobre e ligas de alto teor de Cu.
C2XXXXC2XXXX-- Latões Latões -- Ligas Ligas CuCu--ZnZn

LIGAS DE TRABALHO MECÂNICO E DE FUNDIÇÃO

• A mais comum é a designação UNS
• Começa com a letra “C” seguida de 5 algarismos sem significado em termos de composição 
química ou resistência

• Os algarismos destinam-se apenas a distinguir as diferentes ligas existentes

C2XXXXC2XXXX-- Latões Latões -- Ligas Ligas CuCu--ZnZn
C3XXXXC3XXXX-- Latões de corte fácil Latões de corte fácil –– CuCu--ZnZn--PbPb
C4XXXXC4XXXX-- Latões Navais Latões Navais –– CuCu--ZnZn--SnSn
C5XXXXC5XXXX-- Bronzes Fosforosos Bronzes Fosforosos –– CuCu--SnSn
C6XXXXC6XXXX-- Bronze Bronze ––Al, BronzeAl, Bronze--Si, Bronzes Si, Bronzes 
especiaisespeciais
C7XXXXC7XXXX-- Cobre Níquel e Cobre Níquel e CobreCobre--NiNi--ZnZn



Nomenclatura do Cobre e Ligas: Nomenclatura do Cobre e Ligas: 
Para Fundição Para Fundição --UNSUNS

C8XXXXC8XXXX-- Cobre p/ fundição, ligas de alto Cobre p/ fundição, ligas de alto 
teor de Cu p/fundição, Latões p/fundição, teor de Cu p/fundição, Latões p/fundição, 
ligas bronze ao Mn p/fundição, Ligas ligas bronze ao Mn p/fundição, Ligas CuCu--ZnZn--
SiSi p/fundiçãop/fundição

C9XXXXC9XXXX-- Bronzes p/fundição, Bronzes ao Bronzes p/fundição, Bronzes ao 
PbPb p/ fundição, Bronze Al p/ fundição,p/ fundição, Bronze Al p/ fundição,CuCu--NiNi--
ZnZn p fundição.p fundição.



Características dos elementos de liga nas ligas Características dos elementos de liga nas ligas 
de Cobrede Cobre

Pb Pb -- ChumboChumbo
Si Si -- SilícioSilício
P P -- FósforoFósforo

PbPb--Estanquiedade e Estanquiedade e 
usinabilidade.usinabilidade.
SiSi--resistência Mecânica ,resistência Mecânica ,
a corrosão e a soldabilidadea corrosão e a soldabilidadeP P -- FósforoFósforo

Al Al -- AlumínioAlumínio
a corrosão e a soldabilidadea corrosão e a soldabilidade
PP-- desoxidante, melhora a desoxidante, melhora a 
soldabilidade ( porém fragiliza soldabilidade ( porém fragiliza 
quando em excesso).quando em excesso).
AlAl-- aumenta a resistência a aumenta a resistência a 
corrosão e a mecânica.corrosão e a mecânica.





LIGAS DE COBRELIGAS DE COBRE



Nome UNS Composição Condição Rot. (MPa) Ced.(MPa) Ext.Rot(%) Aplicações/Características

ETP C11000 0,04 Oxig Recozido 220 69 45 Fio electrico, rebites, juntas, 
panelas, pregos, tectos falsos, 
decoração

Cobre-
Berílio

C17200 1.9Be,0.2Co Envelhecido 1140-1310 690-860 4-10 Instrumentos cirúrgicos e 
dentários, molas, válvulas, 
diafragmas, electrodos não 
consumíveis

Latão de 
cartuchos

C26000 30Zn Recozido 
Def.frio (H04)

300           
525

75            
435

68              
8

Radiadores de automóveis, 
componentes de munições, 

Propriedades mecânicas

LIGAS DE TRABALHO MECÂNICO

cartuchos Def.frio (H04) 525 435 8 componentes de munições, 
casquilhos de lâmpadas, 
envólucros de lanternas

Bronze 
fosforoso

C51000 5Sn, 0.2P Recozido 
Def.frio (H04)

325             
560

130           
19

64             
10

Discos de embraiagem, 
diafragmas, fusíveis, molas

Cupro-
níquel

C71500 30Ni Recozido 
Def.frio (H02)

380           
515

125           
485

36            
15

Condensadores e permutadores de 
calor, tubagens água salgada

Latão 
amarelo

C85400 29Zn, 3Pb, 
1Sn

----- 234 83 35 Mobiliário, apoios de radiadores, 
iluminação

Bronze  
chumbo

C90500 10Sn, 2Zn ----- 310 152 25 Apoios, juntas, segmentos, 
chumaceiras, engrenagens

Bronze 
alumínio

C95400 4Fe, 11Al ----- 586 241 18 Apoios, engrenagens, parafusos 
sem-fim, juntas de válvulas

LIGAS DE FUNDIÇÃO



NOMENCLATURA DAS LIGAS DE COBRE

SUFIXOS

• Destinam-se a especificar a condição 
final da liga – tipo de tratamento ou % 
de encruamento



Composição de ligas de cobre para Composição de ligas de cobre para 
trabalho mecânicotrabalho mecânico

Metals Handbook, Vol 2, American
Society for Metals, 1994.



Composição de ligas de cobre para fundiçãoComposição de ligas de cobre para fundição

Metals Handbook, Vol 2, American
Society for Metals, 1994.



LATÕES (CuLATÕES (Cu--Zn)Zn)
CONTÉM Cu e Zn com ou sem adição CONTÉM Cu e Zn com ou sem adição 

de elementos secundáriosde elementos secundários

INFLUÊNCIA DO Zn
•Aumenta a resistência mecânica
•Baixa o ponto de fusão

Os teores de Zn nos latões podem variar de:Os teores de Zn nos latões podem variar de:
–– 55--40%40%

•Baixa o ponto de fusão
•Baixa o custo



LIGAS DE COBRE - LATÕES

FASES PRESENTES
•Fase αααα(até 35%Zn)

• Dúctil e def. a frio até 30%Zn
• 5%Zn – Latão para dourar 
(resist à corrosão, medalhas)

• 15%Zn – Latão vermelho 
(canalizações, joalharia, decor.)

• 34%Zn – Latão amarelo • 34%Zn – Latão amarelo 
(+barato, parafusos, rebites)

•Fases α+βα+βα+βα+β
• Menos dúctil
• 40%Zn – Metal Muntz – peças 
fundidas ou def. quente, fácil 
usinagem, resist ~ aço

• 40%Zn,1%Sn – Naval brass –
grande resistência à corrosão



EXEMPLOS LATÕES EXEMPLOS LATÕES 
LLAATTÃÃOO  αααααααα  PPRROOPPRRIIEEDDAADDEESS  AAPPLLIICCAAÇÇÕÕEESS  

 

Cu-Zn 95-5  

 
 

♦ É dourada 
♦ É de fácil conformação à frio 
♦ É resistente à corrosão sob 

tensão 
♦ É resistente à dezinficação 

♦ Medalhas 
♦ Moedas 
♦ Objetos decorativos 

Cu-Zn 90-10   ♦ Apresenta as mesmas 
características do Latão 95-5 

♦ Arquitetura 
(ferragens, condutos) 

♦ Objetos ornamentais 

 
Cu-Zn 85-15 
CCOONNHHEECCIIDDOO  CCOOMMOO  
LLAATTÃÃOO  VVEERRMMEELLHHOO  

 

♦ Apresenta propriedades 
também semelhantes aos 
latões 95-5 e 90-10, porém é: 

♦ Mais dúctil 
♦ Mais resistente 

♦ Zippers 
♦ Outros componentes 

obtidos por 
conformação 

Cu-Zn 80-20 ♦ Elevada conformabilidade à ♦ Fins decorativos Cu-Zn 80-20 ♦ Elevada conformabilidade à 
frio 

♦ Resistência `a corrosão sob 
tensão 

♦ Resistência à dezinficação 

♦ Fins decorativos 

Cu-Zn 70-30   

ÉÉ  ccoonnhheecciiddoo  

ccoommoo  llaattããoo  ppaarraa  

ccaarrttuucchhoo 

♦ Combinam alta resistência e 
ductilidade 

♦ Possui elevado alongamento 
♦ Liga apropriada para 

estampagem 

♦ Artigos de uso 
doméstico 

♦ Peças para 
automóveis 

♦ Cartuchos 
♦ Arames para rebites 
♦ Parafusos 

Cu-Zn 60-40 

É também 
conhecida como 

metal muntz 

♦ É uma liga para trabalho à 
quente 

♦ É latão α+ β 
♦ Apresenta ponto de fusão 

inferior ao latão α 

♦ Produtos semi-
manufaturados 
(placas, barras, perfis) 

♦ Trocadores de calor 

 



LIGAS DE COBRE - LATÕES

LATÃO DE ALUMÍNIO

• Liga ternária Cu-Zn-Al
• Maior resistência à tração
• Maior resistência à corrosão
• 22%Zn, 2%Al é usada em 
tubulações de água salgada na 
construção naval

LATÃO DE CHUMBO

• O Pb é insolúvel no Cobre, 
formando pequenas inclusões

• Efeito lubrificante, melhora 
usinabilidade

• Usado em peças sujeitas a atrito 
(buchas)

LATÃO DE SILÍCIO

• Aumenta a fluidez da fusão
• Aumenta resistência tração
• “Bronze silício” (85Cu-10Zn-5Si) é 
usado em bombas, válvulas, 
engrenagens, etc

LATÃO DE ESTANHO

• Aumenta resistência à tração, 
rigidez e resistência à corrosão

• “Admiralty bronze” (70Cu-28Zn-
1Sn-0,75Pb) tubos de 
condensadores



LATÕES BINÁRIOS (CuLATÕES BINÁRIOS (Cu--Zn)Zn)
-- PROPRIEDADESPROPRIEDADES--

As propriedades dos latões dependem do teor de ZnAs propriedades dos latões dependem do teor de Zn

A partir de 30% de Zn a ductilidade A partir de 30% de Zn a ductilidade 
começa a diminuircomeça a diminuircomeça a diminuircomeça a diminuir
A medida que o teor de Zn aumenta a A medida que o teor de Zn aumenta a 
resistência à corrosão diminui resistência à corrosão diminui 
(processo de (processo de dezinficaçãodezinficação –– corrosão corrosão 
preferencial do Zn)preferencial do Zn)



CORROSÂO POR DEZINCIFICAÇÃO

Corrosão – Vicente Genti 

4a. Edição - LTC



CORROSÂO EM TROCADORES DE 
CALOR

Dezincificação em tubo de trocador de 
calor

Desgaste por erosão em  tubo de 
radiador



CORROSÃO POR CORROSÃO POR 
DEZINCIFICAÇÃODEZINCIFICAÇÃO

É característica dos latõesÉ característica dos latões
Dependendo do meio, o Zn é retirado da liga Dependendo do meio, o Zn é retirado da liga 
na forma de sal solúvelna forma de sal solúvelna forma de sal solúvelna forma de sal solúvel
O ataque pode ser localizado ou distribuídoO ataque pode ser localizado ou distribuído
Até 15% de Zn o latão é resistente à corrosão Até 15% de Zn o latão é resistente à corrosão 
por por dezincificaçãodezincificação
O Sn e o As são inibidores da O Sn e o As são inibidores da dezincificaçãodezincificação



CORROSÂO POR DEZINCIFICAÇÃOCORROSÂO POR DEZINCIFICAÇÃO
EM CONECTORESEM CONECTORES



Metals Handbook, Vol 2, American
Society for Metals, 1994.



LIGAS DE COBRE - BRONZES



Quanto aos teores de Sn:

monofásicaα ou bifásica (α + δ).

Bronzes –

ligas de Cobre- Estanho podendo conter fósforo, 

chumbo, zinco e outros.

monofásicaα ou bifásica (α + δ).

dúteis

fundição2 5

10 11 16

Cu Sn





BRONZESBRONZES
(Cu+Sn)(Cu+Sn)

CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS 
BRONZESBRONZES

–– Elevada resistência à corrosãoElevada resistência à corrosão–– Elevada resistência à corrosãoElevada resistência à corrosão
–– A dureza e a resistência mecânica A dureza e a resistência mecânica 

aumentam com o teor de Snaumentam com o teor de Sn
–– A partir de 10% de Sn a ductilidade diminuiA partir de 10% de Sn a ductilidade diminui



LIGAS DE COBRE - BRONZES

INFLUÊNCIA DO Sn

• Aumenta o limite elástico
• Aumenta a dureza
• Aumenta a ductilidade, para 
teores <10%

• Liga monofásica para Sn<1,3%
• Até 13%Sn – grande ductilidade

•Aplicação em decoração, 
torneiras, etc.torneiras, etc.
•Bronzes fosforosos – para 
fundição (boa fluidez)

• 13<%Sn<25 – grande dureza e 
baixa ductilidade

•Aplicação em casquilhos, 
buchas, juntas, elementos 
com forte atrito, instrum. 
musicais (>17%Sn)

• Elevado preço do Sn levou à 
sua substituição por Al, Pb, Be e 
Si



LIGAS DE COBRE - BRONZES

BRONZE-BERÍLIO (Cu-Be)

•Endurecível por precipitação
•Liga com maior resistência
•Excelente resistência ao desgaste e à 
corrosão

•Usada em instrumentos cirúrgicos e 
dentários, molas e eletrodos de solda -
ponto



CuCu-- NiNi

CUPRONÍQUEIS (Cu-Ni)

•O níquel é solúvel no cobre em qualquer 
proporção

•Ligas de melhor resistência à corrosão•Ligas de melhor resistência à corrosão
•Não muito duras, mas bastante dúcteis
•Usadas em permutadores de calor, 
tubulações, condensadores, etc



LIGAS DE COBRE - BRONZES

BRONZE-ALUMÍNIO (Cu-Al)

•Propriedades semelhantes ao Cu-Sn
•Uso em engrenagens, componentes de 
máquinas, arquitetura e decoração.

•Possível de ser temperado e revenido



Micrografia da liga bronze alumínio C95400. a) Processamento: fundida, 
recozida e resfriada no forno
b) processamento: fundido, recozido a 621ºC e temperado com água.



LIGAS DE COBRE - BRONZES

BRONZE-SILÍCIO (Cu-Si)

•Propriedades semelhantes ao Cu-Sn
•Particularmente adequado a soldagem 
e a peças fundidas.

•Até 4%Si–alta resistência e tenacidade



TRATAMENTOS TÉRMICOS DO Cu E SUAS LIGASTRATAMENTOS TÉRMICOS DO Cu E SUAS LIGAS

��Recozimento para homogeneização Recozimento para homogeneização 
para peças fundidaspara peças fundidas

��Recozimento para recristalização para Recozimento para recristalização para 
ligas trabalhadas à frioligas trabalhadas à frio

Temp. para o Cu: < 260 Temp. para o Cu: < 260 °°CC
Temp. para as ligas de Cu: 425Temp. para as ligas de Cu: 425-- 815 815 °° CC
��Alívio de tensõesAlívio de tensões
��Solubilização e envelhecimento ligas Solubilização e envelhecimento ligas 

CuCu--BeBe))
��Formação de Formação de martensitamartensita ligas Cu ligas Cu -- AlAl





Questões  -Cobresuas ligas

1) Por que o Cobre Eletrolítico Tenaz não pode ser
utilizado em operações de soldagemenvolvendo
temperaturas superiores a 400 °C ?

2) Como são divididos os latões de acordo comsua
microestrtutura?microestrtutura?

3) Que propriedades fazemos latõesα seremmateriais
atrativos para engenharia ?

4) Explique o fenômeno da corrosão sob tensão nos latões.

5) Como pode ser combatida a corrosão sob tensão?



6) Como pode ser combatida a dezincificação?

Questões  -Cobresuas ligas

7) Que ligas de cobre podemapresentar a formação de
martensita após seremresfriadas bruscamente a partir de
900 °C?

8) Qual a vantagemdo uso dos Bronzes(Cu-Sn) em

Cu – 11% Al - têmpera 915 °C9) Cite uma aplicação de uma liga Cobre-Níquel.

8) Qual a vantagemdo uso dos Bronzes(Cu-Sn) em
relação aos latões?

10) Que propriedades fazemdo Bronze–Si ummaterial de
engenharia?


