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Introdução 

No sistema Cu-Al, a fase β com estrutura A2 bcc 
passa por uma transição ordem-desordem em dois 
estágios: A2 (Cu bcc desordenada) → B2 (CuAl) → 
DO3 (Cu3Al). Adições de Mn às ligas binárias de Cu-
Al estabilizam a fase β bcc e ampliam o intervalo da 
região monofásica. A região de composição da fase 
de Heusler metaestável ferromagnética Cu2AlMn, 
com estrutura L21 e propriedades magnéticas 
características está localizada dentro do intervalo de 
composições da região monofásica β. As ligas com 
memória de forma do sistema Cu-Al-Mn com baixa 
concentração de Al são bastante dúcteis e 
apresentam boa resistência mecânica. Além do 
efeito memória de forma, as ligas contendo a fase β 
do sistema Cu-Al-Mn também exibem diversas 
outras características que são interessantes do 
ponto de vista da estabilidade das fases e das 
propriedades magnéticas

1
. Não existem muitos 

trabalhos sobre o efeito de elementos quaternários 
nas características físico-químicas das ligas do 
sistema Cu-Al-Mn. Para uma liga Cu-12,5%Al-
5%Mn, os elementos Zn e Ni são completamente 
solúveis no cobre, formando solução sólida e 
aumentam as temperaturas de transformação 
devido a um endurecimento por solução sólida

2
. 

Neste trabalho, as transições de fase na liga Cu-
10%Mn-10%Al com adições de 2 e 4%Ag (m/m), 
submetidas a recozimento prolongado, foram 
estudadas utilizando calorimetria exploratória 
diferencial (DSC), metalografia por microscopia 
eletrônica de varredura, difração de raios X e 
medidas de variação da resistividade elétrica com a 
temperatura. 

Resultados e Discussão 
 
A figura 1 mostra as curvas DSC obtidas para as 
ligas Cu-10%Mn-10%Al-2%Ag e Cu-10%Mn-10%Al-
4%Ag (m/m), recozidas. Pode-se observar que as 
ligas apresentam os mesmos picos endotérmicos, o 
que parece indicar que a variação na concentração 
de Ag não interfere no comportamento térmico das 
ligas submetidas a recozimento prolongado. Nos 
difratogramas de raios X obtidos para as duas ligas 
estudadas, foram detectadas raias correspondentes 
às fases α, Cu3Mn2Al e as raias de uma fase rica em 
Ag. As micrografias eletrônicas de varredura (BEI) 
confirmaram a presença dessas fases. 
 

 
As curvas de medidas de variação da resistividade 
elétrica com a temperatura, figura 2, mostraram um 
desvio da lineralidade em torno de 450

 o
C. Esse 

desvio pode estar associada à transição B2-
DO3(L21). Observou-se também que ocorreu um 
aumento no valor da resistividade com o aumento 
da concentração de Ag, provavelmente devido à 
interação Mn-Ag na matriz. 
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Figura 1 - Curvas DSC obtidas para as ligas 
recozidas (razão de aquecimento de 10

o
Cmin

-1
). 
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Figura 2 – Curvas de medidas de variação da 
resistividade elétrica com a temperatura, obtidas 
para as ligas: (a) Cu-10%Mn-10%Al-2%Ag e (b) Cu-
10%Mn-10%Al-4%Ag, recozidas. 

Conclusões 

Os resultados mostraram que as adições de 2 e 
4%Ag à liga Cu-10%Mn-10%Al não alteram seu 
comportamento térmico mas interferem nas 
medidas de resistividade elétrica. O aumento da 
concentração de Ag aumenta a resistividade da liga. 
Esse aumento deve estar relacionado com a 
interação Mn-Ag na matriz. 
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