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RESUMO 

Estudos mostram que o cobre e suas ligas derivadas, como latão e bronze, 

foram consideradas em 2014 uma das 10 Maiores Tecnologias Novas e Emergentes 

segundo sua propriedade antimicrobiana, ajudando a reduzir a incidência de 

contaminações, sendo uma alternativa promissora na prevenção e controle de 

infecções proporcionando ambientes mais seguros. Além de ser um material com 

elevada ductilidade e resistência, possui diversas aplicações, sendo utilizado na 

fabricação de corrimões, maçanetas, superfícies de trabalho, parafusos e 

ferramentas. O objetivo desse trabalho é apresentar e comparar com a literatura o 

estudo de uma experiência interdisciplinar desenvolvida no curso de Engenharia de 

Alimentos da Faculdade de Tecnologia Termomecanica em São Bernardo do Campo 

–SP. Os resultados apresentados foram desenvolvidos através de ensaios 

mecânicos e análise microbiológica. 

 

INTRODUÇÃO 

 O bronze é uma das ligas metálicas mais antigas da humanidade, composta 

pela mistura de cobre e estanho, podendo conter porções de outros elementos 

(METAIS, 2016). Apresenta-se na forma de um metal quase dourado, é maleável e 

dúctil, possuindo características particulares. Quando exposto ao ar atmosférico por 

longos períodos haverá a formação de uma camada escura de óxidos dos metais 

envolvidos em sua composição.   

O bronze é considerado um material vantajoso, pois além de ser um metal 

relativamente mole e resistente para ser trabalhado, tem-se uma beleza no final da 

peça fabricada, e por esses motivos que o mesmo é aplicado em várias áreas, como 

esculturas, armas, utensílios de cozinha, adornos e até jóias (METAIS, 2016). 

Na indústria o bronze é muito utilizado na fabricação de parafusos, 

ferramentas, equipamentos para usinas, aparelhos elétricos, conexões hidráulicas, 



revestimento de motores, e em engrenagem, devidasua resistência ao atrito e por 

manter o engraxe (DU BRONZE, 2016); é o terceiro metal mais utilizado na indústria 

de alimentos (Evangelista, 2003). De acordo com a sua aplicação pode haver ou não 

a necessidade da adição de algum outro elemento, por exemplo, quando utilizado na 

fabricação de peças de máquinas e tubos que geralmente precisam ser mais 

resistentes é necessário o uso do fósforo para que o mesmo fique mais duro e o uso 

do chumbo para ser mais fácil sua fundição, porém o cobre sempre será o elemento 

base para a liga (ALVES, 2012). 

Outra propriedade importante do bronze é sua capacidade antimicrobiana, 

sendo destacado segundo essa propriedade como uma das 10 Maiores Tecnologias 

Novas e Emergentes de 2014 (IBRAM, 2014), embora pareça recente, antes de 

cristo já se utilizava o bronze, para o tratamento de certas doenças; os astecas 

gargarejavam uma mistura “bronze”, contendo cobre e outros elementos, para tratar 

a dor de garganta (COPPER, 2016). Estudos feitos pela Agência de Proteção 

Ambiental dos EUA (EPA) evidenciaram uma redução significativa de bactérias 

colocadas sobre superfícies de ligas de cobre (latão, bronze, cobre-níquel) (IBRAM, 

2014).    

Para que o objetivo do projeto fosse alcançado foi necessário obter 

conhecimentos nas áreas de ciência dos materiais, resistência dos matérias e 

microbiologia geral. 

 

OBJETIVO 

 O objetivo principal do presente trabalho é apresentar e comparar com a 

literatura as propriedades mecânicas e antimicrobiana do bronze, através de ensaios 

de tração, macrodureza Rockewell, microdureza Vickers, microscópio de varredura 

eletrônica e analise microbiológica. 

 

METODOLOGIA  

A resistência do material (Bronze) foi analisada pelo ensaio de tração na 

máquina MTS INSIGHT, modelo 150 KN standard length que consiste em atribuir ao 

corpo de prova um esforço crescente na direção axial do mesmo para se obter o 



limite de escoamento do material. Posteriormente executou-se o embutimento 

metalográfico, lixamento e polimento da amostra contendo uma parte tracionada e 

uma não tracionada do material para verificar a diferença entre elas. Submetendo-as 

a ensaios como de macrodureza Rockwell em Durômetro Mitutoyo digital, para 

analisar uma dureza superficial e microdureza Vickers em maquinário EMCOTEST 

M1CO10, para analisar determinado ponto em maior profundidade com uma menor 

carga, em relação a macrodureza, observando a renitência que o material oferece à 

penetração de um objeto rígido (CALLISTER,1983). 

Utilizou-se a seguir o Microscópio Eletrônico de VarreduraPhenom Pro X para 

verificar a diferença da microestrutura da parte da amostra tracionada em relação à 

parte não tracionada, pois este ensaio fornece rápidas informações sobre a 

morfologia e identificação de elementos químicos presentes em uma amostra sólida 

observando as diferenças de compactação das estruturas e identificação química da 

amostra em análise, a partir da emissão de feixes de elétrons de pequeno diâmetro 

para explorar a superfície da amostra, ponto a ponto, por linhas sucessivas 

transmitindo o sinal do detector a uma tela catódica (DEGEO,2016). 

Verificou-se a aplicação do material segundo sua composição, a capacidade 

de ser um agente antimicrobiano e para isto parte do corpo de prova foi adicionado a 

uma placa de Petri contendo meio de cultura PDA com levedura Saccharomyces 

cerevisiae inoculadas por disco difusão, onde a partir do halo formado em torno do 

material se evidência sua ação antimicrobiana, quanto maior o halo, maior sua 

efetividade, metodologia descrita por Olivares et al. (2006). 

 

RESULTADOS 

Ensaio de tração 

A partir do ensaio de tração, foi possível perceber algumas propriedades 

físicas do material, como sua baixa capacidade elástica, embora apresente uma 

extensa área plástica, o que indica que o material admite um grande alongamento 

antes de sofrer ruptura, por isso, sendo largamente utilizado pela indústria na 

fabricação de diversos produtos. 



Os resultados gráficos mostram que o material apresenta uma baixa 

deformação elástica, tendo seu limite de elasticidade no ponto B, a 

aproximadamente 40 MPa. O ponto M, a aproximadamente 130 MPa, é o limite 

inferior de escoamento e o ponto Y é o limite superior de escoamento, a 

aproximadamente 360 MPa. Na zona plástica uniforme, sua tensão vai aumentando 

até chegar ao ponto máximo de tensão, que é o limite de resistência do material, a 

partir daí a tensão começa a diminuir, ocorre a estricção e em seguida a fratura, 

localizada no ponto F a 358,8 MPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O material apresentou uma deformação longitudinal (ξ) igual a 0,359, sendo 

essa, a divisão da variação de comprimento sofrida pelo corpo de prova pelo 

comprimento inicial do mesmo.  

 Verificando o resultado da divisão da variação de área do corpo de prova pela 

área inicial do mesmo, encontramos o coeficiente de estricção de 42,11, 

representado em termos percentuais.É possível também relacionarmos a força 

máxima aplicada registrada pelo software, com a área da secção do corpo de prova, 

obtendo assim, a tensão máxima sobre o corpo de prova durante o ensaio. O 

software registrou uma força máxima de 9672,576 Newton e o corpo de prova 

Figura 1- Diagrama Tensão-deformação gerado a partir do ensaio de 
tração do bronze em equipamento MTS INSIGHT modelo 150 KN 
StandartLength. 



apresentava uma área de secção de 26,956 mm, portanto, a tensão máxima sofrida 

no ensaio foi de 358,8 MPa. 

Ensaio de Microdureza Vickers 

Ensaio de microdureza na extremidade não cisalhada/escoada 

Diagonal 1 Diagonal 2 Distância Focal Diâmetro Dureza 

38,062 39,045 1096682 38,554 12,5 

33,427 35,534 1094180 34,481 15,6 

34,972 37,781 1099700 36,377 14,0 

 

Ensaio de microdureza na extremidade cisalhada/escoada 

Diagonal 1 Diagonal 2 Distância Focal Diâmetro Dureza 

27,669 31,04 1082448 29,354 21,5 

31,882 32,585 1072134 32,233 17,8 

29,214 29,214 1049057 29,214 21,7 

 
No ensaio de microdureza Vickers, foram analisados em triplicatas, duas 

extremidades distintas, sendo uma tracionada e a outra não, obtendo-se os 

resultados através da média da dureza dos mesmos, o valor apresentado foi de 

20,33HV na extremidade tracionada e de 14,03HV na área não tracionada. Pode-se 

observar que na peça tracionada os átomos foram achatados, ou seja, ocorreu 

encruamento do material, acarretando em uma maior microdureza em relação à 

peça não tracionada. 

 

 

 

 

 

 



Ensaio de Dureza Rockwell  

Ensaio de dureza na extremidade não cisalhada/escoada 

 

 

 

Ensaio de dureza na extremidade cisalhada/escoada 

 

 

 

 

 
No ensaio de dureza Rockwell foi realizado o procedimento semelhante ao 

anterior de microdureza para análise dos pontos, resultando em médias de dureza 

de 13,7HR na extremidade não tracionada e 22,29HR na extremidade tracionada. 

Na dureza Rockwell a parte tracionada também apresenta uma maior dureza em 

relação a não tracionada, pelo mesmo motivo, o encruamento do material. 

Microscopia Eletrônica de Varredura 

Na análise de Microscopia Eletrônica de Varredura, foi verificado a 

composição química do material. O material apresentou um percentual de 79% – 

82% de cobre e 4,8% - 5,6% de estanho, dentre outros elementos. Este resultado já 

era esperado, tendo em vista a composição nominal da liga. 

 

Análise Microbiológica 

A análise do poder inibitório do bronze pode ser observada na Figura 2, onde 

as placas mostram a formação do halo, indicando que o material consegue inibir o 

crescimento da levedura, podemos observar o halo e este, quando medido por um 

paquímetro digital, mede cerca de 54 mm.  De acordo com Johnson e Case (1995), 

diâmetros maiores do que 16 mm indicam que a amostra tem um forte efeito 

antimicrobiano. Desta forma pode-se dizer que o efeito do bronze sobre o 

microrganismo é bem acentuado, sendo este material próprio para ser utilizado em 

Teste Dureza 

1 13,6 HR 

2 13,3 HR 

3 14,2 HR 

Teste Dureza 

1 22,7 HR 
2 22,7 HR 
3 21,6 HR 



equipamentos onde não se deseja que aconteça a contaminação por levedura 

Saccharomyces cerevisiae  

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

Com base nos resultados apresentados e de acordo com a literatura, 

observou-se que o bronze apresenta uma proeminente capacidade de 

extensibilidade quando solicitado mecanicamente, elevada resistência, alta 

maleabilidade e notável poder antimicrobiano, evidenciado. 

Porém os ensaios de microdureza Vickers e dureza Rockwell se encontram 

fora do estabelecido pela teoria, que é de 160HV e de 81,7HR a 83,5 HR, acredita-

se que isso é devido à utilização de um material que se encontrava em condições 

não adequadas de armazenamento, além de já ter sofrido algumas alterações, que 

resultaram na modificação de algumas de suas propriedades. 
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