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1. INTRODUÇÃO 
 
Brasagem não é um assunto novo. Sua aplicação na indústria metalomecânica não é 
novidade e têm sido mais intensa nos últimos 60 anos (Brasil, em outros países mais 
avançados tecnologicamente os seu estudo e desenvolvimento é seguramente mais 
longo), quando o desenvolvimento de técnicas e tecnologias fez crescer o seu interesse e 
aplicação nos mais diversos campos da manufatura. 
Assim a Engenharia de Materiais com o desenvolvimento de novos materiais de adição 
e fluxos, a introdução de novas formas de aquecimento como, por exemplo, o laser, bem 
como a automação em diversos níveis levou a Brasagem para outros patamares. 
Nas indústrias, onde essa técnica é aplicada, nota-se na maioria dos casos um 
desconhecimento dos seus fundamentos, da sua caracterização, bem como a introdução 
de avanços que podem contribuir grandemente para ganhos de produtividade. 
Brasagem, como toda técnica, requer certo conhecimento para o atingimento de metas 
e um aprofundamento para atingimento da excelência. 
Atuando em consultorias onde a brasagem necessitava de um salto, o que normalmente 
se apresenta é o básico: pessoas sem conhecimento para entender a influências dos 
componentes a serem brasados (limpeza, desoxidação, folgas e compatibilidade), a 
influência do aquecimento (forma, tempo, temperatura), os meios fluxantes para 
brasagem sem atmosfera protetora e as atmosferas protetivas em brasagem em fornos 
ou a vácuo. Enfim, normalmente se encontra operadores de brasagem sem treinamento 
adequado e coordenadores e engenheiros sem aprofundamento das suas variantes. 
O resumo apresentado aqui, longe de querer esgotar o tema, trás informações sobre os 
principais pontos que deveriam ser levados em conta quanto se tem ou se pretende 
implantar um processo de brasagem.  
Muito do escrito neste resumo, foi baseado na Dissertação de Mestrado deste que lhes 
escreve1 e também em grande parte, na Tese de Doutorado do professor Paulo Cesar 
Okimoto2, (com o qual tive o privilégio de trabalhar no desenvolvimento de brasagem 
em atmosferas protetivas a base de GLP e de ligas de material de adição para esta 
condição tão peculiar), da qual se manteve principalmente as Referências 
Bibliográficas do texto original para um aprofundamento de pessoas que se interessem 
pelo assunto. 
 
A Shark Consulting possui excelência neste assunto, fruto do trabalho e 
desenvolvimento de processo de brasagem, principalmente nos dois seguimentos mais 
aplicados: Brasagem por aquecimento a chama ou indutivo e brasagem em fornos de 
esteira continua em atmosfera protetiva.  
 
Assim, se sua empresa esta procurando desenvolver processos de brasagem ou quer 
aperfeiçoar processos existentes, contate-nos sem compromisso.  
Shark Consulting – Paixão pela Engenharia. 
                                                                 
1 Koster, R. C – Brasagem de liga Ag-Cu-Cd e Soldagem por Resistência de ligas de ferro sinterizadas- Dissertação 
de Mestrado - UDESC -1998. 
2 P.C. Okimoto – Brasagem sem fluxo entre aço carbono e cobre com metais convencionais a base de Ag e com 
revestimento metálico de Sn – Tese de Doutorado – UFSC- 199 – Titular da Cátedra de Brasagem de UFPR – 
Curitiba- PR. 
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2. BRASAGEM – DEFINIÇÕES E CLASSIFICAÇÕES 
 

A brasagem como técnica de união entre materiais é muito antiga, com registros 

de peças brasadas em ouro e prata do século IV A.C. A gama de aplicações da brasagem 

atualmente é muito vasta, incluindo desde peças extremamente simples, até complexos 

componentes eletroeletrônicos, aeronáuticos, nucleares e aeroespaciais [5]. 

Para a correta compreensão da nomenclatura utilizada, recorremos à norma DIN 

8505 [6], procurando definir os termos aqui aplicados. 
 

Definição 

“Brasagem é um processo térmico para enchimento de juntas e revestimento 

de materiais, onde ocorre uma fase fluida, obtida pela fusão de um metal de adição 

(brasagem por fusão) ou por difusão na superfície de união (brasagem por difusão). 

A temperatura de início de fusão (Tsolidus) dos materiais de base não é atingida”. 

Ou seja:  
Funde-se o material de adição, mas, não se funde o material de base. Importante 

ressaltar que revestimentos aplicados em materiais que apresentem as características da 

definição acima se classificam igualmente como brasagem. 

 

Outras definições 

 Metal de adição são ligas ou metais nobres apropriados à brasagem utilizados na 

forma de arames, varetas, pastas, pós, chapas, fitas e pré-formados. 

 Intervalo de fusão de um metal de adição é o intervalo de temperatura entre o 

início da fusão (TSolidus) até tomar-se completamente fluido (TLiquidus). 

 Temperatura de trabalho é a temperatura mínima da superfície no local da união, 

na qual o metal de adição consegue molhar os materiais de base na brasagem por 

fusão e, na brasagem por difusão, ocorre a formação de uma fase líquida. A 

temperatura de trabalho é maior que a Tsolidus do metal de adição, podendo ser 

menor, igual ou maior que a Tliquidus do mesmo. 

 Temperatura de brasagem é a temperatura no local da união durante a 

brasagem. A temperatura de brasagem é sempre maior que a temperatura de 

trabalho. 

 Fluxos são materiais não metálicos, cuja função é decompor os óxidos da 

superfície de brasagem e evitar sua reconstituição. Caracterizam-se por 

apresentarem uma faixa de temperatura de atuação, delimitada por uma 

temperatura mínima de início e uma temperatura máxima de fim de atuação eficaz 

do fluxo. 
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 Atmosferas de brasagem são atmosferas que evitam a oxidação dos materiais de 

base e do metal de adição durante a brasagem, podendo ainda reduzir os óxidos 

superficiais. São atmosferas de brasagem: Atmosferas redutoras, atmosferas 

inertes e vácuos. 

  

Classificação Genérica [7]: 

 Brasagem fraca: quando o metal de adição tem Tliquidus abaixo de 450°C, sendo a 

maioria das ligas a base de Sn e Pb. Normalmente utiliza-se fluxo; 

 Brasagem forte: quando o metal de adição tem Tliquidus acima de 450°C, sendo a 

maioria das ligas a base de Cu e/ou Ag. São normalmente realizadas com fluxo; 

 Brasagem a alta temperatura: quando o metal de adição possui TLiquidus acima de 

900°C, realizada entretanto sob vácuo ou atmosferas de brasagem. As ligas são à 

base de Ni, Au-Ni e Cu. Para alguns materiais especiais são ainda aplicadas ligas 

a base de Ti, Nb, Zr e Co. 

 

A brasagem é classificada segundo a forma de aquecimento, ou seja o aquecimento é 

feito a chama, então brasagem a chama, e assim por diante. [7]: 

1) Brasagem por chama: obtido através da queima de gases como acetileno, propano, 

butano, gás natural, hidrogênio com oxigênio ou ar; 

2) Brasagem por indução e por resistência elétrica; 

3) Brasagem em forno a gás ou elétrico; 

4) Brasagem em banho de sais contendo metal de adição; 

5) Brasagem por feixe de elétrons, Laser e energia luminosa (lâmpadas de quartzo); 

6) Brasagem por ferros de solda (aplicável somente para a brasagem fraca). 

7) Brasagem por raios catódicos 

8) Brasagem por infravermelho  

Etc.. 

 

A AWS, incluir a brasagem na classificação geral juntamente com a soldagem, indicando 

que a sua classificação é correspondente com o tipo de aquecimento. O Diagrama 1 

abaixo mostra essas classificações. 
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Diagrama 1. Brasagem e suas classificações segundo a AWS. Fonte Brazing Hanbook 
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3. FUNDAMENTOS DA BRASAGEM 
 
3.1. Molhabilidade 
  
A união por brasagem pressupõe a formação de uma fase líquida que molhe as 

superfícies a serem unidas, a qual solidificada atua como elo. A molhabilidade é, portanto 

condição fundamental para que a brasagem se processe. 

Entende-se por molhabilidade a capacidade de um determinado líquido espalhar-se sobre 

um substrato sólido. Um exemplo meramente qualitativo deste conceito pode ser visto na 

Figura 1, na qual temos a molhabilidade esquematicamente representada pelo ângulo de 

contato ɸ, quando menor o ângulo maior a molhabilidade. 

 

 
Figura 1: Exemplos qualitativos de molhabilidade 

 
 

Analisando-se um metal de adição líquido sobre um metal base sólido em meio a 

uma atmosfera de brasagem, pode-se representar as tensões superficiais atuantes nas 

interfaces, conforme mostrado na Figura 2 

 

 

Figura 2. Representações das tensões superficiais atuantes  

nas interfaces. 
 

Sendo: 
ɣlg : tensão superficial do metal de adição líquido sob atmosfera de brasagem (líquido-gás) 
ɣsl : tensão superficial do metal base sólido sob atmosfera de brasagem (sólido-líquido) 
ɣsg : tensão superficial na interface metal base-metal de adição (sólido-gás) 
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 ɵ: ângulo formado pela tangente ao metal de adição no ponto de contato deste com o 
metal base, denominado de ângulo de contato. 
 
 
 
O equilíbrio das tensões superficiais na direção horizontal leva à seguinte igualdade: 

 

ɣsg = ɣsl + ɣlg. COS ɵ     [1] 

Onde: 

Cos ɵ= (ɣsg - ɣsl ) / ɣlg  [2] 

 

Quanto maior o espalhamento observado, menor será o ângulo de contato e 

maior a molhabilidade do metal de adição sobre o metal base. A molhabilidade depende, 

portanto, das tensões superficiais atuantes no sistema, sendo tanto maior quanto maior 

ɣsg ( Essa tensão “arrasta” a gota para fora) e quanto menores forem ɣlg e ɣsl. ( essas 

duas tensões combinadas, “arrastam” a gota para dentro). Assim as condições de 

molhabilidade melhoram quando maximizamos a tensão Sólido – Gás e minimizamos as 

tensões Líquida – Gás e Sólido – Líquido. Como era de se esperar para as condições de 

equilíbrio da equação 1. A variações destas tensões esta relacionada com: 

A tensão superficial ɣsg varia para os diferentes materiais, sendo fortemente 

reduzida pela presença de impurezas e óxidos superficiais. Isto afeta significativamente a 

molhabilidade [7]. Este é um ponto importante para o mecanismo de remoção de 
óxidos exercido pelos fluxos de brasagem. 

A tensão superficial ɣlg depende principalmente da composição química do metal 

de adição e da atmosfera de brasagem. Para metais puros, ela varia inversamente com o 

aumento da temperatura. Para ligas metálicas, além da temperatura, a tensão superficial 

dependerá da atividade exercida pelos componentes da liga [8]. Ligas importantes são as 

ligas eutéticas, muito utilizadas em brasagem pelas características da liquefação e 

solidificação.  

A tensão superficial ɣsl depende da afinidade entre o metal base e o metal de 

adição. Por afinidade entenda-se a formação de solução sólida ou fases intermetálicas 

entre estes, que resultam em diminuição da ɣsl. Um exemplo seria brasar cobre com 

ligas de Alumínio,. Simples não há difusão e por consequência coalescência e solução 

sólida para esta condição.  

A molhabilidade de um metal de adição sobre um material base pode ser medida 

por diversos métodos, sendo os mais usuais a medição do ângulo de contato e o teste do 

espalhamento. O método do ângulo de contato é o mais comum, sendo a molhabilidade 
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tanto maior quanto menor este ângulo. A medida pode ser realizada a quente, pelo 

método da gota líquida, mensurando a variação do ângulo em função da temperatura e 

da atmosfera de brasagem. Pode-se, ainda, medir este ângulo na temperatura ambiente, 

em amostras metalográficas. 

O método do espalhamento considera a área ocupada pelo metal de adição após 

o molhamento do material base, medindo-se a área projetada obtida. Neste caso faz-se 

necessário padronizar a quantidade de metal de adição a ser utilizada, para que se 

possa efetuar comparações. 

A determinação do ângulo de contato e o método de espalhamento só 
podem ser realizados em laboratórios com equipamentos e condições controladas. 

Na prática estas condições não podem ser verificadas. A replicação em laboratório das 
condições de campo é uma parte importante quando problemas de molhabilidade 
ocorrem no campo. A retirada de amostras que tipifiquem estas condições a serem 

testadas em laboratório é fundamental para o entendimento das condições físicas e 

termodinâmicas existentes. 

Isto nem sempre é possível, pela escassez de laboratórios capazes de realizar 

estes estudos. Nota-se nos trabalhos realizados por diversos autores, referente a este 

assunto, que os mesmos não detalham os testes, não relacionam equipamentos e muito 

dos trabalhos são relativos a ligas especiais, cuja especificidade pouco acrescenta para 

estes testes. A melhor condição para a determinação deste ângulo de contato é sem 

dúvida o teste da gota séssil.  

 

 
Figura 3. Teste da gota séssil. Imagens obtitas em função da temperatura e do tempo 

de aquecimento. Fonte: Luz, Ana Paula – Dissertação de Mestrado [78] 
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Para a realização do ensaio são necessárias as condições de fusão da liga, e a 

capacidade de obter-se fotografias durante a fusão com a variação da temperatura bem 

como o tempo de permanência. Ensaio deve ser controlado e refletir as condições de 

campo. A determinação do ângulo de contato pode ser obtida através de um projetor de 

perfil, após a solidificação nas diversas temperaturas testadas. Pode-se plotar o ângulo 

de contato em função da temperatura e do tempo de permanência.  

Um método proposto por Feduska [9] mescla o teste de espalhamento e o da 

medição do ângulo de contato, buscando definir um índice de molhabilidade. Este teste é 

semelhante ao teste do espalhamento, medindo-se além da área coberta pelo metal de 

adição, o ângulo de contato ɵ. O índice de molhabilidade W (do Inglês, Wetting) é definido 

através da seguinte expressão: 

W = A. Cos ɵ [3] 
Sendo: 

A: área coberta projetada do material de adição sobre o metal base 

ɵ: ângulo de contato 

A vantagem do índice W é o caráter quantitativo da molhabilidade. Segundo 

Feduska índices acima de 0,05 fornecem boas condições para a brasagem, sendo que 

acima de 0,10 as condições de brasagem são excelentes. 

Existem diversos outros métodos para quantificar a molhabilidade, sendo, 

entretanto pouco utilizados. Como fonte de referência, pode-se mencionar o trabalho de 

Brandi [10], onde estão descritos vários métodos para estudo de molhabilidade. Em outro 

trabalho ilustrativo, Datta et al [11] mostram o estudo de molhabilidade por métodos tais 

como teste do gotejamento, teste do ângulo diedro de contorno de grão, teste de 

espalhamento e teste da aspiração, aplicados a metais de adição obtidos por solidificação 

rápida. 

3.2. Capilaridade e Folgas na Brasagem  
 

A molhabilidade de um líquido sobre um substrato sólido leva ao chamado efeito 

capilar ou capilaridade, conforme mostrado na Figura 4 [12]. Havendo molhabilidade, o 

líquido sobe acima do seu próprio nível, sendo este efeito tanto mais acentuado quanto 

menor a folga entre as partes do substrato sólido. Em contrapartida, não havendo 

molhabilidade o líquido fica abaixo de seu próprio nível, tanto mais baixo quanto maior a 

folga entre as partes do substrato.  
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Figura. 4. Esquema demonstrativo da capilaridade [12] 

 

Considerando o caso em que exista molhabilidade, forma-se um menisco conforme 
mostrado na Figura 5, onde: 
 
b: folga entre os substratos 

 
h: altura do menisco formado 

 
α: ângulo de contato 

 
r i: raio de curvatura do menisco 

 
r2: raio de curvatura do líquido no nível de referência 
 
 

 

Figura 5: Menisco que se forma quando existe molhabilidade de um líquido sobre um 

substrato [7]. 
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A pressão exercida para formar o menisco Pk , denominada pressão capilar pode ser 

calculada através da equação de Laplace por: 

 

Pk = ɣlg  (1 / r i - 1 / r 2)  [4] 
Sendo:  

r2=infinito e r1 = b/2. Cosα [5] 
Resultando:  

Pk= (2. ɣlg • Cos α) / b [6] 

 
A pressão hidrostática - Ph - resultante da altura h do menisco pode ser calculada pela 

seguinte expressão: 

Ph = ρl.g.h [7] 

Sendo: 

ρl.: densidade do líquido 

h: altura do menisco 

g: aceleração da gravidade = 9,81 m/s2 

Igualando-se as equações [5] e [6], e isolando h tem-se: 

 

h = (2. ɣlg – Cosα) / b.g. σL [8] 

 

A altura do menisco será, portanto, tanto maior quanto menor forem o ângulo de 

contato α (maior molhabilidade), a folga b e a densidade ρl. 

A equação 8 mostra que a folga b é um parâmetro de significativa influência no 

efeito capilar. Da mesma forma na brasagem, a folga utilizada influi decisivamente no 

resultado final. Folgas excessivamente elevadas resultam em baixa pressão capilar, o que 

leva a formação de falhas de enchimento nas juntas brasadas. A Figura 6 demonstra as 

consequências da variação da folga ao longo de uma junta brasada, onde a queda da 

pressão capilar leva ao não preenchimento da mesma. 
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Figura 6. Variação da Folga e sua influência no preenchimento da junta 

 

A utilização de folgas muito pequenas, entretanto, resultam igualmente na 

presença de falhas de enchimento, apesar da elevada pressão capilar. Neste caso, as 

pequenas folgas dificultam a atuação dos agentes fluxantes, que necessitam de um 

espaço mínimo para a efetiva desoxidação. Há, portanto, um intervalo de folga 

recomendado para a brasagem. 

Utilizando a equação 5, e considerando o produto ygl • cosα ≈ 0,5 N/m para um 

metal de adição a base de prata, verifica-se que a pressão capilar Pk varia conforme a 

folga segundo a curva mostrada na Figura 7 [7]. Dados práticos indicam que se faz 

necessário uma Pk de, no mínimo, 50 mbar para que o enchimento ocorra 

satisfatoriamente, o que corresponde a uma folga de 0,2mm. Acima deste valor existe 

uma faixa recomendada de folga para a brasagem, que tem como mínimo o valor de 

0,05mm, folga esta considerada necessária para a atuação satisfatória dos agentes 

fluxantes. 

 

Figura 7: Pressão capilar Pk em função da folga [7], 
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Um exemplo da influência da folga na brasagem pode ser visto na Figura 8, onde 

é mostrada a resistência a tração de juntas brasadas do aço 4340 na posição de topo, 

utilizando-se prata como metal de adição, em função da folga utilizada. Nota-se que 

juntas defeituosas aparecem predominantemente abaixo de 10-4 pol e acima de 10~3 pol, 

ficando dentro desta faixa boa parte das juntas sem defeito e com elevada resistência 

mecânica [13]. 
 

 
Figura 8: Variação da resistência a tração de juntas brasadas do aço 4340, na posição de topo 

em função da folga. 
 

Na prática, existem folgas recomendadas para cada condição de brasagem, 

conforme mostrado na Tabela 1, que levam em conta o tipo de metal de adição e o uso 

de fluxo ou atmosferas de brasagem [13], 
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Tabela 1: Folgas recomendadas na temperatura de brasagem para distintos grupos de 
metais de adição e agente fluxante. 

 
 

Na brasagem de materiais base dissimilares deve-se levar em conta a diferente 

dilatação térmica dos mesmos. Tal diferença acarreta dois problemas básicos:  

1) variação na folga, que pode diminuir ou aumentar dependendo da posição 

relativa de montagem dos materiais base;  

2) aparecimento de tensões durante o ciclo de resfriamento pós-brasagem, devido 

à contração diferenciada dos materiais base. 
 

As curvas de dilatação térmica de alguns materiais podem ser visualizadas na 

Figura 9. De uma maneira geral, os materiais representados possuem um 

comportamento próximo de linear, tais como o Cu, Al e aço inoxidável. “Comportamento 

irregular apresenta o aço 1018, que mostra uma descontinuidade devido a transformação 

alotrópica α → y, a cerca de 700 °C. 
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1 8 
  

Figura 9: Curvas de expansão térmica de diferentes materiais. 
 

 

A variação da folga na brasagem de materiais dissimilares pode ser determinada 

conhecendo-se a variação dimensional das partes a serem brasadas, em função da 

dilatação térmica na temperatura de brasagem. 

Na brasagem de componentes tubulares de materiais dissimilares, conforme 

mostrado na Figura 10, que possuem um coeficiente de dilatação térmica relativamente 

constante, Lison [14] indica que a folga na temperatura de brasagem pode ser calculada 

a partir da expressão 9. 
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Figura 10. Representação de junta com folga inicial F0.  F0=D0-d0)/2 

 
 

Ff=F0+ D (TBrasagem -TAmbiente) (αe-αi)/2  [9] 
 
Sendo: 
 
Ff: folga na temperatura de brasagem 
 
F0: folga inicial 
 
D: diâmetro nominal, obtido através da aproximação D ≈ D0 ≈ d0. 
 
αe: Coeficiente de dilatação térmica médio do anel externo  
 
αi: coeficiente de dilatação térmica médio do anel interno  
 

 

Além da expressão 9, pode-se determinar a variação da folga através de ábacos que 

levam em conta as dimensões dos materiais base, seus coeficientes de dilatação térmica e a 

variação de temperatura desde a TAmbiente até a TBrasagem [14]. Infelizmente na brasagem entre 

o cobre e o aço carbono não é adequado aplicar os ábacos mencionados ou mesmo a 

expressão apresentada por Lison, uma vez que o aço carbono apresenta uma curva de 

dilatação térmica irregular, não sendo possível adotar um coeficiente de dilatação médio. 

Neste caso, deve-se realizar o cálculo da folga baseado nas curvas experimentais obtidas por 

dilatometria3, considerando a temperatura de brasagem e as dimensões do corpo de prova. 

Novamente citam-se aqui as eventuais dificuldades encontradas no campo. A acessibilidade a 

laboratórios que tenham condições de realizar testes de dilatometria são relativamente 

escassos.

                                                                 
3 A análise dilatométrica é a medição das mudanças dimensionais (contração e expansão) que sofre um material, 
em função da temperatura, quando submetido a um programa controlado de temperatura em atmosfera 
controlada. 
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3.3. Agentes fluxantes e sua atuação na brasagem 

 
 

3.3.1. Características superficiais dos materiais metálicos 
 

O molhamento do material4 de base por um metal de adição depende das 

condições superficiais do material base. A superfície deve estar isenta de sujeira, graxa 

ou óleo, pois estes formam resíduos durante o aquecimento na brasagem, que reduzem a 

molhabilidade. Uma limpeza, seguida de um banho de desengraxe em solventes 

industriais deve, portanto, anteceder a operação de brasagem. 

A superfície de um material metálico após a limpeza supracitada caracteriza-se por 

apresentar uma série de diferentes camadas, quando exposta ao ar, conforme 

representação da Figura 11. Estas camadas são muito pequenas, da ordem de 

nanômetros (nm), sendo invisíveis ao olho nu. 
 

  
 

Figura 11: Característica da superfície dos materiais metálicos [7]. 
 
 

As camadas 4, 5 e 6 são compostas por moléculas de gases e umidade presos à 

superfície do metal por ligações de baixa intensidade, que se desprendem facilmente por 

aquecimento, não representando, portanto qualquer empecilho à brasagem. O problema 

para a brasagem ocorre devido a presença da camada 3, que são óxidos dos elementos 

que compõem o metal base. Estes óxidos não são molhados pelo metal de adição 

fundido, devendo, assim serem removidos para que a brasagem possa ser efetuada. As 

camadas 1 e 2 representam o metal propriamente dito, compostos pelos diferentes 

                                                                 
4 Considera-se que nem sempre o material de base seja metálico, brasagem são aplicáveis igualmente em materiais 
cerâmicos, e materiais compósitos.  
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átomos e os defeitos cristalinos, tais como discordâncias, que aparecem em maior 

densidade na região encruada. 

A remoção dos óxidos superficiais do metal base é, portanto, essencial para que a 

brasagem se processe. Considerando ainda que o ciclo de aquecimento da brasagem 
pode acentuar a oxidação superficial dos materiais base e do metal de adição quando 

este é realizado com a presença de oxigênio ou vapor de água, faz-se necessário prover 

meios para evitar que tal fato ocorra. 

Os agentes fluxantes atuam visando viabilizar o molhamento dos materiais base a 

serem unidos pelo metal de adição. Isto é conseguido através da proteção contra a 

oxidação superficial dos materiais base durante o ciclo de aquecimento de brasagem, 

além da remoção dos óxidos presentes na superfície. 

Existem diferentes tipos de agentes fluxantes, que podem ser sólidos, líquidos, 

pastosos ou gasosos. Quando são sólidos, líquidos ou pastosos recebem o nome de 

fluxo, e a brasagem é denominada de brasagem com fluxo, o que gera um resíduo. Este 

resíduo geralmente é indesejável, devendo ser eliminado por uma limpeza pós-

brasagem. Quando são gasosos, denominam-se atmosferas de brasagem, sendo a 

brasagem classificada como brasagem sem fluxo. Neste caso não há resíduos, obtendo-

se peças brasadas limpas, prontas para serem utilizadas. 

 
3.4. Brasagem com fluxo 

 
Fluxos são substâncias de origem mineral, compostos de fluoretos, boretos, 

fluoboretos, borax, agentes molhantes e água, geralmente na forma de pastas, pós ou 

líquidos que são aplicados diretamente sobre as superfícies a serem brasadas para 

fornecer as condições de molhabilidade necessárias ao processo de união [15]. Devem 

apresentar as seguintes características: 

1. Não atacar ou reagir com o material base; 

2. Desoxidar a superfície do material base antes do início da fusão do metal de adição 

(pelo menos 50°C abaixo da temperatura de trabalho), mantendo-a desoxidada até 

o final da brasagem; 

3. Apresentar boa molhabilidade e fluidez sobre o material base, espalhando-se 

adequadamente sobre as superfícies a serem brasadas; 

4. Ser facilmente removível após a brasagem. 

 

A atuação do fluxo sobre os óxidos superficiais pode ser exemplificada através da mistura 

de cloreto de zinco com água. Esta mistura funciona como fluxo na brasagem de cobre, 

atuando através de uma sequência de reações. 

 



Página 18 de 60 
 

ZnCl2 +H2O → ZnO + 2HCl [10] 
 

O aquecimento promovido na brasagem acarreta a formação de óxido de zinco e ácido 

clorídrico. O ácido formado reage com óxido de cobre presente na superfície, 

promovendo a sua redução através da reação: 

 

CuO + 2 HCl → CuCl2+ H2O    [11] 
 

O resíduo formado é solúvel em água, o que facilita sua remoção por meio de uma posterior 

lavagem. 
A eliminação dos óxidos superficiais dependerá, portanto, de uma reação entre os 

óxidos e uma (ou mais) substância química ativa, com formação um resíduo. Uma vez que os 

distintos materiais metálicos possuem óxidos superficiais diferentes (no cobre tem-se o CuO e 

CuO2, no aço carbono os óxidos de ferro e no aço inoxidável os óxidos de cromo e de ferro), 

faz-se necessário utilizar fluxos que sejam capazes de atuar sobre os distintos óxidos 

superficiais. Assim, na seleção de um fluxo, devem ser considerados os materiais base e o 

metal de adição utilizado. 

Os fluxos caracterizam-se ainda por apresentar uma faixa de temperatura de 

atuação, onde sua aplicação é efetiva como agente fluxante. A faixa inicia-se a uma 

determinada temperatura na qual o fluxo passa a eliminar os óxidos superficiais, sendo, 

portanto inócuo abaixo desta temperatura. Acima da faixa temperatura de atuação pode 

ocorrer a decomposição do fluxo, ficando reduzida igualmente sua eficácia. Deve-se, 
portanto, selecionar adequadamente o fluxo a ser utilizado levando em conta não 
somente os materiais base a serem unidos, mas também averiguar a 
compatibilidade da faixa de atuação do fluxo com as características do metal de 
adição. 

Existem diversos fluxos, cujas características e aplicações são mostradas na 

Tabela 2, segundo a classificação da AWS (American Welding Society). Para cada tipo 

de fluxo estão indicados os possíveis materiais base, os materiais de adição aplicáveis, a 

faixa de temperatura de atuação. A forma pode variar de pó, pasta ou líquido, que podem 

ser aplicados diretamente sobre o junto a ser brasada, ou ainda incorporado ao gás 

combustível na brasagem por chama. 
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 Tabela 2: Diferentes tipos de fluxos e suas aplicações segundo a AWS [15]. 

 
 

Existem vantagens e desvantagens quando a brasagem é realizada com ou sem 

fluxo. A utilização de fluxo resulta necessariamente num resíduo, geralmente indesejável 

por causar corrosão, dar um aspecto ruim ao componente brasado, além de outros 

possíveis problemas como a insolubilidade no óleo lubrificante do compressor hermético. 

Normalmente, quando for possível, procede-se a lavagem para eliminar estes resíduos. 

Tal operação pode ser dispensada na brasagem sem fluxo. 

No tocante à qualidade da junta brasada, foi evidenciado por Okimoto et al[16] 

que a brasagem sem fluxo acarreta menos defeitos. Comparando a brasagem com e 

sem fluxo entre cobre e aço carbono, verificou-se que a utilização do fluxo resultou em 

juntas contendo falhas de grande extensão, que somadas ocupavam de 20 a 30% da 

área brasada. Na brasagem sem fluxo as falhas permaneceram abaixo de 10%, sendo 

de baixa extensão. 

Um grande diferencial entre a brasagem com e sem fluxo está no investimento 

necessário em equipamentos. A brasagem com fluxo pode ser realizada com uma 

simples chama oxi-acetilênica e o fluxo, de custo extremamente baixo. Na brasagem sem 

fluxo são necessários fornos que trabalhem com atmosferas de brasagem, de custo 

muito elevado. Apesar de caros, tais fornos apresentam alta produtividade, 

principalmente os do tipo esteira, que trabalhem continuamente abertos. 
 

3.5. Brasagem sem fluxo 
 

A brasagem sem fluxo pode ser realizada de diferentes formas, que podem ser 

sumarizadas na Figura 12. As particularidades de cada alternativa serão analisadas na 

sequência do texto. 
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Figura 12: Alternativas para a brasagem sem fluxo [17] 

 

3.5.1. Brasagem em atmosfera protetora - gás ativo 
 

Atmosferas protetoras ativas são gases produzidos industrialmente, obtidos por 

combustão de hidrocarbonetos, dissociação de amónia, gases puros ou misturados que 

contenham necessariamente H2 ou CO, moléculas que promovem a redução dos óxidos 

metálicos superficiais dos materiais base [18,19], através de reações expressas 

genericamente por: 

 

Men + mH2 → nMe + mH2O [12] 
 

MenOm+ mCO → nMe + mCO2 [13] 
Sendo: 

Me: Metal de base 

MenOm: Oxido genérico do metal de base 

 

As reações expressas nas equações 11 e 12 ocorrem com variação da energia 

livre [20], que pode ser calculada pela seguinte expressão: 

 

∆G= ∆Gº + RTlnQ  [14] 
Sendo: 

∆G: variação de energia livre 

∆G°: variação de energia livre padrão 

R: constante geral dos gases perfeitos 

T: temperatura absoluta em Kº 
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Q: quociente de atividade 

 

Na condição de equilíbrio, a variação de energia livre será nula e o quociente de 

atividade será numericamente igual à constante de equilíbrio da reação K, de forma que 

a equação [14] leva a seguinte igualdade: 

 

∆G° = - R.T.lnK [15] 
 

Sendo: 

K = Constante de equilíbrio da reação 

Para metais puros, a constante K pode ser calculada através das seguintes expressões: 

 

K = [pH20/pH2]m  para atmosfera contendo H2
 [16] 

 

K = [Pco2/Pco]m  para atmosfera contendo CO  [17] 

 

Sendo: 

PH20: pressão parcial de vapor d'água 

pH2: pressão parcial de hidrogênio molecular 

PC02: pressão parcial de dióxido de carbono 

PCO: pressão parcial de monóxido de carbono 

 

Para ligas metálicas, deve-se considerar a atividade de cada metal que compõe a 

liga e de seu óxido presente na superfície. Neste caso, K passa a ser calculada através 

das seguintes expressões: 

 

K = [aMe]n [pH2O]m/aMenOm(PH2)m   [18] 

 

K = [aMe]n [PCO2]m/aMenOm(PCO)m  [19] 

 
Sendo: 

aMe: Atividade do metal de base 

aMenOm: Atividade do óxido MenOm 

 
Para uma melhor compreensão do cálculo e do entendimento da constante K, ver 

Apêndice no final deste trabalho. 
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Uma vez que K é uma constante, que é determinada pelas condições de 

brasagem utilizadas, a variação de energia livre padrão AG° da reação dependerá 

exclusivamente da temperatura. Tal dependência pode ser expressa através da variação 

da entalpia e entropia associada à reação, e expressa por: 

 

∆G° = ∆H0 - T. ∆S0 [20] 
 

Sendo: 
 

AH0: variação de entalpia padrão da reação 

AS0: variação de entropia padrão da reação 
 

Existem  dados  levantados  por  inúmeros  trabalhos, que relacionam as variações de 

entalpia e entropia associados a diferentes reações. Servem como fonte de consulta 

Gaskell [20], Rao [21] e Kubachewski [22], 

Ellingham montou um interessante diagrama, buscando mostrar graficamente a 

variação de energia livre padrão em função da temperatura, para diversos metais puros. 

Conhecendo-se para cada temperatura o valor de ∆G°, pode-se calcular as pressões 

parciais de equilíbrio PH2/PH2 e Pco2/Pco e utilizando as expressões 15, 16 e 17. 

Richardson introduziu escalas auxiliares para a determinação destas pressões parciais 

no diagrama de Ellingham, eliminando a necessidade de cálculos. O diagrama completo 

pode ser visto na Figura 13 

Como usar o Diagrama de Ellingham. 

 

1. Encontre a temperatura desejada, isto é, a temperatura de brasagem, conforme 

definido anteriormente. 

2. Com o auxílio de uma régua encontre o ponto o a temperatura cruza com a curva 

do óxido correspondente. 

3. Uma vez encontrado o ponto de intercessão, marque o sobre o curva do óxido. 

4. Agora com a régua no ponto de intercessão encontre o ponte de “0” no canto 

superior do diagrama. Existe ali uma  espécie de radiação  encontre a linha 

que mais se aproxima quando parte-se do zero, passando pelo ponte de 

intercessão na curva do óxido marcado anteriormente. 

5. Encontre o ponto sobre a linha PCO . Esta é a pressão parcial de O2 (atm). Essa é 

a pressão parcial de equilíbrio. Se a pressão encontrada for superior a pressão 

medida 

6. Seguindo um pouco mais adiante marque igualmente o ponto CO/CO2. 
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Para um entendimento maior sobre a utilização do Diagrama Ellingham de uma forma 

mais detalhada, ver o link abaixo. 
http://web.mit.edu/2.813/www/readings/Ellingham_diagrams.pdf  

 

O conhecimento das pressões parciais de equilíbrio para a reação de 

oxidação/redução de um metal permite selecionar atmosferas protetoras adequadas para 

brasagem, em função do material a ser brasado e da temperatura de brasagem. 

Conhecendo-se as pressões parciais de equilíbrio, temos: 

 
 

[PH2/PH2O, PCO/PCO2] da atmosfera > [ PH2/PH2O , .PCO/PCO2] Calculado→ redução 

[PH2/PH2O, PCO/PCO2] da atmosfera < [ PH2/PH2O , .PCO/PCO2] Calculado→ redução 
 

Existem diversas atmosferas protetoras ativas de brasagem utilizadas 

industrialmente, sendo as mais comuns mostradas na Tabela 3. O ponto de orvalho 

indicado para cada tipo de atmosfera serve como uma referência de sua capacidade de 

redução dos óxidos superficiais, pois mostra a quantidade de umidade nela contida. 

Quanto menor a umidade, menor será o ponto de orvalho, favorecendo a redução, uma 

vez que a relação PH2:/PH2O) será maior. Na Tabela 4 é mostrada a correspondência 

entre o ponto de orvalho de um gás e a quantidade de umidade nele contida. 
 

 

 

 

 

 

 

http://web.mit.edu/2.813/www/readings/Ellingham_diagrams.pdf
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Figura 13: Diagrama de Ellingham-Richardson [20]. 
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Tabela 3: Principais atmosferas protetoras ativas utilizadas em brasagem [15] 

 
 
 
 
Tabela 4: Correspondência entre ponto de orvalho e umidade contida numa atmosfera de 
brasagem [15].  

Ponto de orvalho Umidade contida Umidade contida 
[°C] [% em volume] [ppm] 
18 0,150 1500 

-34 0,0329 329 

-51 0,0055 55 

-62 0,0014 14 

-73 0,0002 2 
 
 

 
Considerando uma atmosfera de hidrogênio puro, o ponto de orvalho necessário 

para reduzir diferentes óxidos pode ser vista na Figura 14, em função da temperatura de 

brasagem. Observa-se que os diferentes óxidos requerem atmosfera de hidrogênio 

contendo umidade significativamente diferente. Alguns óxidos, como Fe e Mo são 

reduzidos com atmosferas de hidrogênio de ponto de orvalho de temperatura ambiente, 

na faixa de 500°C, o que pode ser obtido facilmente. Em contrapartida, o óxido de Ti 

requer um ponto de orvalho de -90°C na temperatura de 1000°C. Neste caso, tal ponto 

de orvalho é tecnicamente difícil de ser obtido, tornando-se economicamente inviável. 

Caso extremo seria o óxido de alumínio, que requer uma atmosfera com ponto de orvalho 

de aproximadamente -110°C na temperatura de 1100°C. Neste caso é impossível realizar 

a redução via hidrogênio, pois o Al já teria fundido. 
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Figura 14: Equilíbrio metal - óxido do metal sob uma atmosfera de hidrogênio em função do 
ponto de orvalho e da temperatura [7], 
 

Atmosferas denominadas exogás e endogás são obtidas mediante a combustão 

de uma mistura de ar e gases hidrocarbonetos tais como propano, butano ou gases 

naturais. Tal denominação vem do fato da queima ocorrer de forma exotérmica ou 

endotérmica, dependendo da relação volumétrica (ar / gás combustível ) utilizada. Na 

Figura 15 é mostrado o resultado da combustão do metano com diferentes relações 

(ar/metano). Observa-se que são formados vários gases, tais como H2, N2, CO, CO2 e 

vapor d'água. Relações (ar/metano) menores que 5,5 acarretam uma combustão 

endotérmica, sendo a atmosfera resultante denominada de endogás. Quando esta 

relação fica entre 5,5 e 10, a combustão é exotérmica, e a atmosfera resultante é 

denominada de exogás. 

As atmosferas endotérmicas e exotérmicas são as de menor custo, pois são 

produzidas em grandes quantidades e utilizadas em fornos contínuos na brasagem de Cu 

e ligas, Ni e aços de baixa liga. Pode-se através da secagem, reduzir a quantidade de 

umidade presente nestes gases, o que possibilita sua aplicação em brasagens que 

necessitem atmosferas mais ativas. As atmosferas endotérmicas apresentam como 

desvantagens o perigo de explosão em contato com o ar, além da tendência a formação 

de fuligem dentro do forno, quando a temperatura é inferior a 1000°C. 
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Figura 15: Percentagens dos produtos resultantes da queima do metano em função da relação 
ar/metano [23], 
 
Uma atmosfera composta de N2 e H2 pode ser obtida através da dissociação da amónia, 

em equipamentos apropriados para tal fim, em temperaturas acima de 750°C, onde se 

processa a seguinte reação: 

2 NH3 → N2 + 3H2   [21] 
 

Obtêm-se uma atmosfera contendo de 75%N2 e 25% H2, com baixa quantidade de 

umidade. Trata-se, portanto, de uma atmosfera de brasagem de boa qualidade, aplicável 

a uma grande variedade de materiais. Na brasagem de aços carbono, não acarreta 

alteração no teor do C superficial, como ocorre nas atmosferas endotérmicas ou 

exotérmicas. Apresenta, entretanto algumas desvantagens: 

1) o custo é maior quando comparado às atmosferas resultantes da queima de 

gases naturais; 

2) são inflamáveis ao ar numa grande faixa de temperatura, devendo-se queimar o 

excesso para evitar acidentes;  

3) pode ocorrer a presença de pequenas quantidades de amónia não dissociada, o 

que pode causar nitretação dos materiais base;  

4) não recomendada para materiais que sofrem fragilização pelo H2 [24]. 

 

Atmosferas de hidrogênio puro ou misturados com nitrogênio têm sido 

extensamente utilizadas em várias aplicações, principalmente quando purificados e 

possuem ponto de orvalho da ordem de -60 a -70°C. Possuem o inconveniente de serem 

inflamáveis em praticamente qualquer concentração, devendo-se, portanto efetuar a 
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queima após seu uso. Apresentam a vantagem de serem aplicáveis em uma larga faixa 

de temperatura, permitindo a brasagem de cobre e suas ligas, aços em geral, inclusive 

inoxidáveis. 

 

3.5.2. Brasagem em atmosfera protetora - gás inerte 
 

Atmosferas protetoras inertes são gases que não reduzem os óxidos superficiais 

dos materiais base ou do metal de adição, sendo por isto, denominados de inertes. São 

considerados gases inertes apropriados para brasagem Ar, He e N, desde que 

contenham baixa quantidade de impurezas. Na Tabela 6 são mostradas algumas 

atmosferas inertes, sendo indicada a quantidade de impurezas presentes em cada caso. 
 

 
Tabela 6: Impurezas em gases inertes [18]. 

  Impurezas em vpm5  

Gás inerte 0 2 n 2 
H2

0

Hélio <10 « 2 5 <10

Hélio alta pureza <1 <2 2 

Argônio puro <5 «20 <10

Argônio alta pureza <1 <1 <2
 

Tomando-se uma atmosfera inerte contendo 5 vpm de oxigênio e 10 vpm de H2O, 

na pressão atmosférica, a pressão parcial exercida por estes componentes será dada 

por: 

PO2 = 1000mbar x 5.10-6 = 5.10-3mbar 

PH2O = 1000mbar x 10.10-6 = 10-3mbar 

 

Estas pressões parciais acarretam um processo de oxidação superficial muito 

lento, de forma que a brasagem em atmosfera inerte é possível, desde que os materiais 

a serem brasados sejam previamente desoxidados através de meios mecânicos ou 

químicos. Além disso, existem outros mecanismos de desoxidação superficial a serem 

comentados, que viabilizam a ocorrência de molhabilidade. 

Níveis semelhantes de pressão parcial de oxigênio e vapor d'água podem ser 

facilmente obtidos através do vácuo, o que torna o uso do método de brasagem com 

atmosfera inerte pouco atrativo. Entretanto, é aplicado quando os metais de adição 

utilizados possuem alta pressão de vapor, a fim de minimizar sua evaporação em vácuo. 

 

 

                                                                 
5 Volume por milhão 
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3.5.3. Brasagem a vácuo 
 

A brasagem a vácuo é utilizada para ligas contendo óxidos de difícil redução como 

superligas, aços inoxidáveis, titânio e ligas contendo alumínio, uma vez que as 

atmosferas protetoras ativas ou inertes não atendem os requisitos necessários para tal 

fim. 

A redução dos óxidos superficiais poderia ocorrer através da seguinte reação 

genérica [17, 18, 19]: 

MenOm -»  n.Me + m/2.02  [22] 
 
A variação de energia livre decorrente da reação 21 pode ser expressa da mesma forma 

pela equação 15. A constante de equilíbrio da reação, para metais puros, pode ser 

calculada por: 

 

K = [pO2]m/2  [23] 
 

Ou seja, a reação de redução dependerá da pressão parcial do oxigênio, para uma dada 

temperatura. Assim, quando: 
 

pO2 do vácuo atingido < pO2 calculado →   redução 

pO2 do vácuo atingido > pO2 calculado →  oxidação 
 

A brasagem em vácuo pode ser classificada em alto vácuo, médio vácuo e vácuo 

grosseiro. O alto vácuo situa-se na faixa entre 10-3 até 10-6 mbar, o médio vácuo entre 1 

ate 10-3 mbar e vácuo grosseiro até 1mbar. A Tabela 7 mostra a variação do nível de 

impurezas no ar a medida que baixamos a pressão de um sistema fechado. É indicado 

também o volume de impurezas por milhão de volumes (vpm) no vácuo [18]. 
 

Conforme indicado na Tabela 7, vácuo da ordem de 10-4 Torr possui um nível de 

impurezas de oxigênio da ordem de 0,026 vpm. Este nível de impurezas é muito inferior 

em relação a qualquer atmosfera neutra de alta pureza, o que torna o vácuo uma 

atmosfera muito interessante para a brasagem. 
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    Tabela 8: Impurezas em função do vácuo obtido 

  Impurezas em   

  % em volume   vpm 

pressão em Torr * total 0 2 n 2 0 2 n 2 

760 100 20,1 79 201.10^ 790. IO'3 

1 0,13 0,0264 0,104 264 1040 

IO'-1 0,013 0,003 0,01 26,4 104 

10^ 0,0013 0,0003 0,001 2,6 10,4 

10'3 0,00013 0,00003 0,0001 0,26 1,04 

10-* 0,000013 0,000003 0,00001 0,026 0,1 

* 1 Torr = 1 mm Hg = 1/760 atm   1 vpm : um volume por milhão 1 vpm = 1/1.000.000 = 0,0001 % 
 
 

A Figura 16 mostra a estabilidade dos óxidos de alguns metais, em função da 

temperatura e a pressão parcial do oxigênio. Para conseguir reduzi-los, faz-se necessário 

obter pressões parciais de oxigênio menores que o indicado no equilíbrio. Assim, por 

exemplo, a redução do óxido de Cr exigiria pressão parcial de O2 da ordem de 10-20 mbar, 

na faixa de 1000°C. Este nível de pressão parcial é muito difícil de ser conseguido, sendo 

inviável na prática. O exemplo supracitado serve para a maioria dos óxidos metálicos, que 

exigem pressões parciais de O2 impraticáveis para a sua redução, conforme previsto na 

expressão 22. 

 
Figura 16: Estabilidade de alguns óxidos em função da temperatura e da pressão parcial de 

oxigênio [7], 
 

Desta forma, teoricamente seria impossível realizar a brasagem de aços 

inoxidáveis em vácuo, uma vez que existe a presença de óxido de Cr na superfície deste 

material. Evidentemente na prática, a brasagem de aços inoxidáveis sob vácuo é uma 
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operação corriqueira, contrariando a previsão de que mesmo um alto vácuo implicaria na 

oxidação do cromo presente na superfície do aço em questão. 

As explicações para tal fato devem-se a vários fatores, tais como [7, 18]: 

 

1. A oxidação de ligas metálicas desvia-se do comportamento observado  nos óxidos 

puros; 

 

2. A vácuo, a oxidação ocorre muito lentamente, não influindo na molhabilidade. 

A solubilidade de oxigênio no metal de base altera a formação dos óxidos; 

3. A camada de óxidos não é uniforme, havendo interrupções que permitem a aderência 

pelo metal de adição; 

4. Existem outros mecanismos de desoxidação atuantes, dependendo do material a ser 

brasado. 

Alguns estudos têm confirmado os fatores acima mencionados. Cohen et al [25] 

estudaram a molhabilidade sob vácuo de aços inoxidáveis pelo metal de adição 82%Au-

18%Ni. Neste interessante estudo, concluíram que o molhamento do metal de adição 

sobre o aço inoxidável ocorria sem que os óxidos superficiais fossem reduzidos, mas sim 

deslocados da interface pelo próprio metal de adição. Num primeiro estágio, ocorria a 

penetração do metal de adição por falhas nos óxidos superficiais, seguido de um 

espalhamento por baixo destes óxidos. 

Resultados semelhantes aos de Cohen et al foram constatados por Gale e 

Wallach [26], na brasagem de ligas de Ni sob vácuo, com metais de adição contendo Ni, 

P, Cr, Si e B. Observaram que a molhabilidade ocorre em etapas, onde inicialmente o 

metal de adição penetra através de descontinuidades dos óxidos superficiais do material 

base, seguido de uma interposição entre o substrato e a camada de óxidos, conforme 

mostrado na Figura 17. A camada de óxidos fica, portanto, contida dentro do metal de 

adição, sendo que o molhamento ocorre sem a redução dos óxidos superficiais. 
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Figura 17: Representação esquemática do processo de molhamento do substrato pela 

penetração do metal de adição nas falhas da camada de óxidos superficiais e interposição entre 
o substrato e esta camada [26]. 

 

Um mecanismo alternativo que permite reduzir óxidos superficiais contido nos aços é 

atribuído a atuação do C contido no próprio aço. A redução ocorreria pela formação 

genérica [ 17, 18, 19], segundo a seguinte reação: 

 

MenOm+ mC → nMe + com  [24] 
 

A reação de redução conforme prevista pela expressão 24 foi confirmada no caso 

dos aços inoxidáveis, através do trabalho de Lugescheider e Zhuang [27], 

Segundo estes pesquisadores, os óxidos superficiais de Cr e Fe de um aço inoxidável são 

reduzidos pela atuação do carbono, a partir de 950°C, na brasagem a vácuo. Tal 

resultado coincide com dados práticos, onde a brasagem de aços inoxidáveis a vácuo 

entre 10-4 a 10-5 mbar pode ser realizada a cerca de 1000 °C. 

Cuidados especiais devem ser tomados com a possibilidade de evaporação dos 

elementos que compõem o metal base e o metal de adição. A vácuo, elementos de alta 

pressão de vapor podem evaporar com o aquecimento, alterando a composição química 

do metal de adição. Na Figura 18 são mostradas uma série de curvas, relativas a 

evaporação de vários metais, de acordo com a temperatura e a pressão. Elementos como 

Cd, Zn, Mg e Li são facilmente evaporados, devendo-se portanto evitar ligas contendo 

estes elementos na brasagem sob vácuo [15, 18]. 
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  Figura 18: Pressão de vapor de alguns materiais em função da temperatura [28]. 

 

3.5.4. Atmosfera combinada 
 

Para brasagens em que a pressão parcial de oxigênio requerida seja muito baixa, 

ou que não existam mecanismos alternativos que acarretem a molhabilidade, pode-se 

recorrer ao uso de atmosferas combinadas [18]. Tais atmosferas são obtidas mediante o 

recurso de aquecer, ao vácuo, metais de alta pressão de vapor, de forma a obter vapores 

metálicos que sejam capazes de reduzir os óxidos superficiais segundo a reação.  

 
MeAO+ MeAO → MeA + MeBO [25] 

Sendo: 

MeAO = Óxido do material A à ser reduzido 

MeAO = Metal B evaporado 

MeA = Material A desoxidado 

MeBO = Óxido do material B que se formou através da reação de A  
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Um exemplo clássico de atmosfera combinada é a brasagem de ligas de alumínio, 

sendo a redução dos óxidos superficiais realizada pelo vapor de Mg [29], através da 

seguinte reação : 

 

1/3 AI2 O3 + Mg → MgO + 2/3Al  [26] 
 

 
O óxido de Mg formado fica em suspensão, sendo retirado pela bomba de vácuo. 

Esta técnica é amplamente utilizada na brasagem de trocadores de calor fabricados de 

alumínio, utilizados, por exemplo, em sistemas de ar condicionado de automóveis. 

 

3.6. Metal de adição autofluxante 
 

Metais de adição autofluxantes são ligas metálicas capazes de molhar um material 

base sem que seja necessário utilizar fluxo ou atmosfera protetora. A ação fluxante é 

realizada por elementos contidos no próprio metal de adição, sendo um dos exemplos 

mais conhecidos o emprego de ligas contendo Cu-P, na brasagem de cobre e algumas de 

suas ligas. 

O fósforo contido nas ligas Cu-P6 oxida durante o aquecimento na brasagem, 

formando um pentóxido, que reage com o óxido de Cu, segundo a reação: 

 

P2O5+CU2O —> 2CUPO3 [27] 
 

Amplamente utilizado na indústria de refrigeração, na brasagem ao ar de tubos de cobre, 

através de aquecimento por chama oxi-acetilênica7 [30]. 

O problema dos metais de adição autofluxantes é que os mesmos servem apenas 

para combinações específicas, como a acima mencionada. Para brasagem de aços 

carbono e inoxidável, metais de adição contendo Cu-Zn-B-Li seriam, segundo Bredzs 

[31], uma alternativa. Entretanto, não existem ligas comercialmente disponíveis com estas 

características. 

 

3.7. Atmosferas de Brasagem aplicáveis ao par aço carbono – cobre 
 
 

Analisando o diagrama de Ellingham-Richardson mostrado na figura 14, pode-se 

obter as relações (pH2/ pH2O), (pCO/ pCO2) e a pressão parcial pO2 mínimas necessárias 

para que a redução dos óxidos presentes na superfície do aço carbono e do cobre ocorra 

                                                                 
6 Ligas conhecidas comercialmente como Foscoper. A variante mais comum é Ag – Cu –P, conhecida 
comercialmente como Silfoscoper. 
7 Tem se empregado largamente o Gás Natural em substituição ao acetileno. 
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conforme as expressões 12, 13 e 20. Considerando que os óxidos superficiais a serem 
reduzidos são óxido de ferro e óxido de cobre, e tomando como temperatura de 

brasagem a faixa de 700 a 800°C, são mostrados na Tabela 9 os requisitos necessários 

para a atmosfera de brasagem. 

 

Tabela 9: Requisitos das atmosferas de brasagem necessários para o par aço carbono - cobre a 

700 e 800°C. 

 
 

Os requisitos mínimos em termos de (pH2/pH2O) e (PCO/PCO2) são facilmente atendidos por 

praticamente todas as atmosferas anteriormente descritas. Isto é suportado pelos dados 

apresentados nas Tabelas 3 e 4, onde se verifica que as relações (pH2/pH20) e (pCO/PCO2) 

Para qualquer tipo de atmosfera é muito superior ao mínimo requerido. 

Segundo Stratton [32], a brasagem entre cobre e aço carbono pode ser feita com 

misturas de gases contendo nitrogênio- 4%hidrogênio ou gás natural. Estas misturas são 

inflamáveis a temperatura ambiente, devendo-se tomar os devidos cuidados para evitar 

possíveis acidentes. Isto pode ser contornado, utilizando-se misturas não inflamáveis, que 

contêm menor quantidade de hidrogênio ou gás natural. 

O requisito mínimo em termos de p02 não é atendido na brasagem a vácuo, entretanto 

outros mecanismos de redução dos óxidos superficiais são esperados. Caso estes 

mecanismos realmente atuem, o uso de atmosferas neutras também seria viável na brasagem 

considerada. Segundo Lison [18] a brasagem de cobre e aço carbono baixa liga pode ser 

realizada sob vácuo da ordem de 0-30 mbar, enquanto que para aços inoxidáveis requer-se 

vácuo da ordem de 10-4 mbar. 

3.8. Metais de Adição 
 

Os metais de adição, como já definidos anteriormente, são metais puros ou ligas 

metálicas apropriadas para a brasagem, que devem apresentar as seguintes 

características [33]: 

1. Apresentar molhabilidade adequada sobre os materiais base 
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2. Adequada temperatura de fusão (ou intervalo de solidificação) em relação aos 

materiais base e fluidez, que permita que o metal fundido penetre adequadamente 

nas juntas por efeito capilar, 

3. Apresentar as características necessárias da junta brasada no tocante às 

propriedades mecânicas, resistência a corrosão, condutividade elétrica, etc.; 

4. Não reagir extensivamente com os materiais base, formando fases frágeis ou 

promovendo a erosão acentuada; 

5. Não apresentar elevada tendência à liquação (fusão parcial) 

 

Entende-se por liquação8 a fusão parcial de um metal de adição durante o ciclo de 

aquecimento da brasagem, decorrente da variação de composição química em diferentes 

pontos do metal de adição em questão, o que dificulta a sua fusão completa. A liquação 

ocorre quando a diferença entre Tliquidus e TSolidus é acentuada, e a taxa de aquecimento na 

brasagem é baixa, acarretando falhas na junta brasada. 

A correta seleção do metal de adição a ser aplicado numa brasagem depende dos 

requisitos acima mencionados, além de outros aspectos relevantes, tais como a 

adequação ao processo de brasagem, custo do metal de adição, características de 

toxidez, etc. A seguir é feita uma análise das alternativas para a brasagem entre o cobre 

e o aço carbono, levando em conta os aspectos acima mencionados. 

 

3.8.1. Metais de adição aplicáveis ao par aço carbono-cobre 
 

A seleção de um metal de adição para uma determinada brasagem parte 

fundamentalmente dos materiais base a serem unidos. Seguindo a definição de 

brasagem, deve-se evitar que o metal de adição apresente uma temperatura de fusão 

acima da TSolidus dos materiais base. Assim sendo, a temperatura de referência no caso 

do par em questão é 1083°C, a temperatura de fusão do cobre puro. 

Pode-se classificar os metais de adição segundo os elementos químicos que o 

compõem. De uma maneira geral, os metais de adição podem ser separados em 

diferentes famílias, que se caracterizam por apresentar os mesmos elementos. As 

principais famílias de metais de adição que normalmente são utilizadas na brasagem de 

aços carbono e/ou cobre e suas ligas são : 

 

a) Ligas contendo prata-cobre-zinco-cádmio: Ag-Cu-Zn-Cd9 

b) Ligas contendo prata-cobre-zinco-estanho: Ag-Cu-Zn-Sn 

                                                                 
8 Existem diferentes fases na liga que possuem ponto de fusão diferentes em relação ao diagrama de fases da 
respectiva liga. Se o intervalo de fusão (intervalo entre a linha solidus e liquidus) é grande a liquação irá ocorrer, 
estas ligas devem ser cuidadosamente analisadas para uma escolhe correta  através do diagrama de fase. 
9 Estas ligas não são mais utilizadas comercialmente, pois o Cádmio é material restritivo devido à emissão de 
vapores tóxicos.  



Página 37 de 60 
 

c) Ligas contendo prata-cobre: Ag-Cu 

d) Ligas contendo prata-cobre - estanho: Ag-Cu-Sn 

e) Ligas contendo cobre-estanho: Cu-Sn (bronzes) 

f) Ligas contendo cobre-zinco: Cu-Zn (latões) 

e) Ligas contendo cobre-fósforo-prata: Cu-P-Ag (Silfoscoper) 

f) Cobre puro: Cu 

i) Ligas contendo cobre-manganês-estanho: Cu-Mn-Sn 

 

Estas diferentes famílias de metais de adição distinguem-se entre si por algumas 

características específicas, sendo a principal a faixa de temperatura de brasagem. Na 

Figura 19 estão indicadas as temperaturas de brasagem para as diferentes famílias de 

metais de adição acima mencionadas, mostrando sua aplicabilidade aos aços, ao cobre e 

suas ligas e ao par aço carbono-cobre [34]. 

A Figura 19 representa um resumo interessante das alternativas, devendo-se 

entretanto levar em conta as restrições cabíveis em cada caso, possibilitando assim a 

adequada seleção. Considerando as ligas da família Ag-Cu-Zn-Cd, estas são as que 

apresentam as menores temperaturas de brasagem, sendo, portanto interessantes do 

ponto e vista econômico. 
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Figura 21: Famílias de metais de adição aplicáveis na brasagem de cobre e/ou aço carbono e suas 

respectivas temperaturas de brasagem [34], 
  

Existem diversas alternativas para a substituição de metais de adição contendo 

Cd. Uma primeira possibilidade são as ligas binárias do sistema Ag-Cu, cujo diagrama de 

fases é mostrado na Figura 22. Neste sistema tem-se a presença de uma liga eutética10 

de composição 72%Ag-28%Cu, com temperatura de fusão de 780°C.  

Não existe a presença de fases intermetálicas, o que em tese, favoreceria o uso 

de ligas com composições diferentes da eutética. Ocorre, entretanto, que tais ligas 

apresentam uma Tliquidus maior, o que exige um aumento da temperatura de brasagem. 

Isto pode ser desinteressante, uma vez que existem ligas que contêm outros elementos e 

menores teores de Ag (comparando com a liga eutética) e que apresentam menores 

temperaturas de fusão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
10 Uma liga eutética é aquela ou ela esta sólida ( a uma determinada temperatura ou está liquida em outra, o 
intervalo é praticamente inexistente não havendo fases intermetálicas. 
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Figura 22: Diagrama de fase Ag-Cu [46] 

 

 
As ligas Ag-Cu apresentam, entretanto a grande vantagem de não apresentar 

elementos que se volatilizem facilmente, o que possibilita sua utilização até mesmo em 

alto vácuo. A grande desvantagem é o elevado custo, decorrente da grande quantidade 

de Ag contida nestas ligas. 

Opções às ligas contendo Cádmio tem sido, até hoje, alvo de vários trabalhos. 

Timmins [47] indicou algumas alternativas, que se baseiam no sistema ternário Ag-Cu-

Zn, cujo diagrama de fases é mostrado na Figura 23, indicando a superfície liquidus e 

um corte isotérmico a 600°C [48]. Existe a presença de um eutético, de composição 

56%Ag-20%Cu-24%Zn, com temperatura de fusão de 677°C. A 600°C grande parte das 

ligas já está no estado sólido, sendo, portanto adequadas para a brasagem de vários 

materiais. Os metais de adição comerciais desta família de ligas possuem composições 

ao redor da liga eutética, normalmente com teores menores de Ag e maiores de cobre, 

estando contidos dentro do triângulo ABC indicado na figura 24b. Dentro deste triângulo 

é evitada a formação de fases frágeis, que dificultam a conformação (trefilamento) e 



Página 40 de 60 
 

fragilizam as ligas. As temperaturas de brasagem são superiores às ligas contendo Cd, 

em no mínimo cerca de 90 °C, entretanto as propriedades mecânicas são praticamente 

as mesmas [47, 49], 

 
Figura 23: Diagrama de fase ternário Ag-Cu-Zn a projeção da superfície Liquidus 

b) Isoterma a 600 °C 
 

A adição de Sn ao sistema ternário Ag-Cu-Zn gera novas ligas, que possuem a 

característica de serem mais resistentes à corrosão. Várias destas ligas podem ser 

utilizadas na substituição às ligas contendo Cd. As propriedades mecânicas são 

ligeiramente melhores, entretanto requerem temperaturas de brasagem cerca de, no 

mínimo, 50°C maior. Quando comparadas às ligas ternárias Ag-Cu-Zn, apresentam 

menores temperaturas de brasagem, além de melhor fluidez, decorrente da adição de até 

5% de estanho em peso. Adições de outros elementos como Ni e Mn favoreceriam a 

capacidade de preencher folgas maiores, além de melhorar a molhabilidade [47]. 

Com resultados semelhantes ao de Timmins, Rupert [49] indica como principais 

substitutos às ligas contendo Cd, metais de adição das famílias Ag-Cu-Zn e Ag-Cu-Zn-

Sn. Aponta como diferença básica entre estas ligas, o fato da família Ag-Cu-Zn-Sn 

requerer menor temperatura de brasagem, sendo, entretanto mais frágeis, principalmente 

à quente. 

Alguns estudos buscaram obter metais de adição que substituíssem totalmente as 

ligas contendo não somente o Cd, mas também a Ag, devido ao elevado custo deste 

nobre metal. Mottram et al [50] pesquisaram ligas contendo Cu, P e Sn para a brasagem 

entre cobre e aço baixo carbono e entre cobre e aço inoxidável. As ligas testadas 

apresentavam 87,3%Cu - 7,1%P- 5,6%Sn e 86,7%Cu - 6,3%P - 7,0%Sn, sendo 

entretanto fabricadas na forma de pastas, uma vez que não são conformáveis 
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mecanicamente. Tais pastas contêm ainda fluxo e ligantes, que deixam resíduos após a 

brasagem. Os resultados obtidos mostram que a aplicabilidade destas ligas não é 

satisfatória para a união aço carbono-cobre, devido à formação de fase frágil na forma de 

filmes contínuos na interface metal de adição-aço carbono, de composição Fe2P. Tal fase 

é um composto intermetálico ε, cuja ocorrência é prevista pelo diagrama de fases Fe-P 

mostrado na Figura 24. 

 

 
Figura 23: Diagrama de fases Fe-P [46] 

 

Chatterjee e Mingxi [51] investigaram ligas baseadas no sistema Cu-Sn, com 

adições de P, Mn, Ni e Bi, buscando desenvolver novos metais de adição aplicáveis na 

brasagem de cobre e aço carbono. Os resultados indicaram que as ligas Cu-Sn-P 
 
e Cu-Sn-P-Ni servem para a brasagem de cobre, sendo inadequadas para o aço 

carbono, devido a fragilização da junta brasada. As ligas contendo Cu/15-40%Sn/5-

15%Mn mostraram-se satisfatórias para a brasagem de cobre e aço carbono, com 

temperatura de brasagem na faixa de 750-850°C, podendo substituir as ligas Ag-Cu-Zn-

Cd, com a vantagem de serem mais baratas e não tóxicas. Possuem, entretanto, duas 
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desvantagens. A primeira refere-se à maior temperatura de brasagem requerida. A 

segunda é o fato que estas ligas serem fabricadas na forma de pastas, devido a 

impossibilidade de sua conformação mecânica. Tais pastas normalmente contem fluxo e 

ligantes, não sendo, portanto adequados para a brasagem sem fluxo. Além disso, estas 

ligas foram desenvolvidas experimentalmente em escala de laboratório, não sendo 

comercialmente disponíveis. 
 

Refinando o trabalho anterior, Chatterjee et al [52] aprofundaram os estudos nas 

ligas Cu-Mn-Sn, procurando estabelecer as ligas mais apropriadas para a união entre 

cobre e aço carbono. Trabalhando com pastas contendo fluxo, concluíram que ligas 

contendo Cu/3-15%Mn/15-20%Sn são adequadas para tal brasagem, na faixa de 750-

800°C, quando é minimizada a formação de compostos intermetálicos na interface metal 

de adição / material base. 
 

Em estudos recentes, Weise [53] desenvolveu novas ligas, baseadas no sistema 

Ag-Cu-Ga, na tentativa de obter ligas com temperaturas de brasagem próximas do metal 

de adição DIN LAg40Cd (TLiquidus de 630°C). Com adições de Zn ao sistema ternário 

mencionado, obteve ligas contendo de 56 a 62%Ag, com características semelhantes à 

liga DIN LAg40Cd, tanto quanto a temperatura de brasagem e propriedades mecânicas. 

Esta alternativa parece, entretanto, pouco interessante, uma vez que a quantidade de Ag 

necessária é bastante elevada. 
 

Dentro das ligas da família Ag-Cu-Sn, existe uma liga de composição 60%Ag-

30%Cu-10%Sn que é relativamente utilizada, podendo-se aplicá-la na brasagem entre 

cobre e aço carbono. Sendo isenta de elementos de alta pressão de vapor, é possível 

aplicá-la tanto em atmosferas de brasagem e sob vácuo. A Figura 24 mostra o diagrama 

pseudo-binário Ag-Cu, onde o percentual de Sn permanece constante e igual a 10% em 

peso [54], Observa-se que a liga mencionada possui uma Tliquidus próxima de 718°C, 

sendo a T SOiidus próxima de 605°C. 
 
 A liga 60%Ag-30%Cu-10%Sn foi aplicada por Müller [55], na brasagem entre 

cobre e aço carbono, realizada sob atmosfera de hidrogênio puro. Verificou que tal liga 

poderia substituir a liga eutética DIN LAg72 (72%Ag-28%Cu, Tfusão de 780°C), 

apresentando como vantagens o menor preço e uma temperatura de brasagem cerca de 

80°C inferior. Comparativamente às ligas das famílias Ag-Cu-Zn e Ag-Cu-Zn-Cd, 

constatou que tal liga apresenta tensão de cisalhamento inferior a estas. 
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Figura 24: Diagrama pseudo - binário Ag-Cu, com percentual de Sn constante de 10% em 
peso [54]. 
 
 

Os metais de adição contendo Cu-P-Ag são muito utilizadas na brasagem de 

cobre e algumas de suas ligas, uma vez que são auto fluxantes para estes materiais, 

dispensando portanto o uso de fluxo [17, 30], Estes metais de adição baseiam-se no 

sistema binário Cu-P, cujo diagrama de fases pode ser visto na figura 28. A adição de 

fósforo ao cobre acarreta a formação de ligas com Tliquidus muito inferior à temperatura 

de fusão do cobre puro, e fluidez sensivelmente maior. 
 

Na composição 91,7%Cu-8,3%P, observa-se a presença de um eutético, com 

temperatura de fusão de 714°C. Este eutético é composto de uma fase intermetálica 

Cu3P e uma fase a, sendo caracterizado pela sua baixa ductilidade, o que dificulta sua 

conformação tanto a quente como a frio. Ligas com até 7,25%P são mais facilmente 

conformáveis, além de apresentarem ductilidade sensivelmente maior. A adição de Ag ao 

sistema Cu-P ajuda a reduzir ainda mais a TLiquidus destas ligas, acarretando entretanto 

um ligeiro aumento da fragilidade [56, 57], 
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Figura 25: Diagrama de fase Cu-P [58]. 

 
Infelizmente as ligas contendo P não são indicadas para a brasagem de ligas 

ferrosas ou ligas contendo elevado teor de Ni. Tal recomendação deve-se ao fato do P 

reagir com o Fe e o Ni, fomando compostos de alta dureza, acarretando a fragilidade das 

juntas brasadas [16, 50, 56], 

As ligas contendo Cu e Zn caracterizam-se por requerer temperaturas de 

brasagem muito acima das ligas contendo Ag, geralmente acima de 900°C. Sabe-se que 

o Zn tende a volatilizar devido a sua elevada pressão de vapor. A utilização destas ligas é 

recomendada na brasagem com fluxo, onde este atua como uma barreira a formação de 

vapores. Caso a brasagem seja efetuada por chama, recomenda-se que a mesma seja 

ligeiramente oxidante, o que reduz significativamente a formação de vapores. Entretanto, 

na brasagem sem fluxo em atmosfera protetora, ocorre um desprendimento muito 

acentuado de Zn, o que é um procedimento não recomendado. Não são aplicáveis, 

portanto, na brasagem em vácuo. Poderiam ser aplicadas em atmosfera de brasagem, 

sabendo-se de antemão que o desprendimento de Zn ocorrerá, devendo-se prever as 

eventuais consequências. 
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As ligas Cu-Zn tendem ainda a apresentar porosidade dentro do metal de adição, 

decorrente da formação de bolhas de vapor de Zn, que se acentua à medida que exista 

um superaquecimento. Tais características tornam as ligas Cu-Zn pouco interessantes, 

sendo as mesmas excluídas dentro das opções para a brasagem a ser realizada. 
 

Outra família de ligas que seria teoricamente, aplicável na brasagem entre aço 

carbono e cobre, é a do sistema Cu-Sn. Estas apresentam, em relação às ligas Cu-Zn, a 

vantagem de não tender a vapor metálico durante o ciclo de aquecimento, uma vez que 

tanto o cobre como o Sn possuem pressões de vapor relativamente baixas. O diagrama 

de fase Cu-Sn é mostrado na Figura 26, sendo que as ligas com aplicação prática se 

localizam próxima a região da fase a, rica em cobre. Ligas com até cerca de 8% de Sn 

são conformáveis mecanicamente, sendo que a acima desde percentual começam a 

aparecer fases duras do tipo δ, o que implica na queda de ductilidade. 

 

 
Figura 26: Diagrama de fases Cu-Sn [58]. 

 

 A liga 94%Cu-6%Sn é amplamente utilizada na brasagem de aços carbono, 

com temperatura de brasagem na faixa de 1060-1080°C, em atmosfera protetora. Tais 

temperaturas de brasagem são muito elevadas para a brasagem do cobre, não sendo, 

entretanto proibitivas. As alternativas para a brasagem aço carbono-cobre passariam por 

ligas Cu-Sn contendo maiores quantidades de Sn, a partir de 8 %Sn, quando poder-se-ia 



Página 46 de 60 
 

brasar em temperaturas próximas a 1000°C. Um inconveniente destas ligas seria o fato 

de apresentarem um intervalo de solidificação elevado, de cerca de 200 °C, o que 

poderia acarretar a liquação e tendência à formação de trincas durante o resfriamento 

pós-brasagem. 
 

Um estudo voltado para a brasagem de aço carbono utilizando ligas Cu-Sn foi 

efetuado por Demmler e Witke [59], Foram estudadas ligas contendo de 3 a 20%Sn, restante 

cobre, na brasagem do aço DIN St37 sob atmosfera protetora contendo N2 
 
e H2. Medindo as propriedades mecânicas por meio de ensaios de tração, constararam 

que quanto maior o percentual de Sn presente na liga, menor era sua resistência 

mecânica e maior a fragilidade. Estes resultados seriam decorrência do presença da fase 

ô, que foi observada em ligas a partir de 6 % de Sn, acentuando-se na medida em que 

aumenta o teor de Sn. Observaram que a liga contendo 6 %Sn apresentou as melhores 

propriedades mecânicas, além de menor quantidade de falhas na junta brasada. Ligas 

contendo 12 e 20%Sn mostraram-se frágeis, rompendo sem qualquer deformação 

plástica, apresentando ainda baixa resistência mecânica. A folga utilizada também influiu 

nas propriedades obtidas, tendo-se concluído como folga mais favorável 0,05mm. 
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5 APÊNDICE 
 

Cálculo e entendimento da constante K, referente aos tópicos 

Molhabilidade e Capilaridade. 
 

Equilíbrio de misturas gasosas  
Quando mais de um componente estiver presente em uma fase, o sistema não estará 

completamente definido a não ser que sejam especificadas as quantidades relativas dos 

componentes na mistura. A designação mais comum para as quantidades relativas de 

componentes gasosos em uma mistura é dada em frações molares do componente. Em 

gases ideais, a fração molar é igual à fração volumétrica. 

Pressão parcial  

A pressão parcial de um gás é definida como a fração molar de um gás multiplicada pela 

pressão total do sistema. Desta forma tem-se a lei de Dalton: 

 
Onde  

pA é a pressão parcial de um gás A, 

 XA é a fração molar deste gás na mistura gasosa  

P é a pressão total do sistema.  

Nota-se que a somatória das pressões parciais de gases de um determinado sistema é a 

pressão total do sistema: 

 
 

Equilíbrio de misturas gasosas 
Definindo-se um sistema de uma caixa fechada contendo uma mistura gasosa e uma 

membrana semipermeável a somente um gás A, tem-se inicialmente a configuração 

indicada na Figura 1. 

 
Figura 1. Compartimento contendo uma mistura gasosa ideal separada de outra fase gasosa 

contendo menor pressão parcial de A por uma membrana permeável apenas ao gás A. 
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Eventualmente, a mistura gasosa atingirá equilíbrio (parcial, relativo ao componente A) 

quando as pressões parciais de A nos dois lados da caixa forem iguais, assumindo a 

conformação representada na Figura 2. 
Ou seja, por exemplo, conectando-se as duas caixas através de um orifício. Isto faz com 

que as moléculas existentes procurem um equilíbrio entre si. Moléculas de um lado 

migram para o outro e vice-versa. 

 

 
Figura 2. Configuração de equilíbrio entre duas fases gasosas separadas por membrana 

permeável apenas ao gás A. A pressão parcial do gás A é igual nos dois compartimentos. 
 

No equilíbrio pode ocorrer transferência do gás A da esquerda para a direita e vice-versa. 

No entanto, a taxa com que esta transferência ocorre nos dois sentidos é a mesma, 
não causando qualquer alteração no sistema. 

 

Propriedades da mistura gasosa ideal  

 

Para uma mistura gasosa ideal valem as seguintes propriedades:  Os gases da mistura 

e a mistura se comportam de acordo com a lei dos gases ideal: 

 

 
O potencial químico de cada componente gasoso i é definido por: 

 
 

A variação de entalpia na conformação da mistura é zero. Ou seja: 
 

 
 
 Este é um ponto importante como definido anteriormente. Ou seja, não há variação 
da entalpia neste ponto. Caso houvesse as equações acima não seriam válidas. 
A variação de entropia na conformação da mistura é: 
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A variação de energia livre de Gibbs na conformação da mistura é dada por: 
 

 
 

Supondo um sistema com quatro gases e com possíveis reações químicas tem-se a 

configuração da Figura 3 

 
 

Figura 3. Mistura de gases ideais apresentando uma reação química. 
 

Em pressão e temperatura constantes, a reação ocorrerá enquanto a variação de energia 

livre de Gibbs do sistema for menor que zero. Em outras palavras, enquanto não se 

atingir o equilíbrio, existirá uma configuração do sistema que será mais estável do que a 

existente. Desta forma, procura-se a configuração em que a variação de energia livre 

seja zero, ou seja, não exista uma configuração do sistema que seja mais estável para 

pressão e temperatura constantes do sistema. Pode-se equacionar isto como  dGp,T =0     

, que significa que a variação da energia livre com pressão e temperatura 
constantes é zero no equilíbrio. Da definição da variação de energia livre em sistema 

multicomponente vem: 
 

 
 

Como pressão e temperatura são constantes, então dP=dT=0 . Logo, no equilíbrio: 
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Voltando-se agora para o sistema de quatro componentes, o equilíbrio ocorrerá – neste 

caso em particular-- quando: 
 

 
 

Este exemplo pode ser generalizado para um sistema com infinitos componentes, 

utilizando-se o mesmo método. Pela estequiometria da reação (balanço de massa 

estequiométrico) pode-se estabelecer a relação entre as diferenciais das quantidades 

dos componentes do sistema, definindo-se uma diferencial dꙍ para simplificar o cálculo: 
 

 
 

Substituindo: 
 

 
Logo: 
 

 
 

Substituindo as equações dos potenciais químicos de cada componente: 
 

 
 

Rearranjando a equação, tem-se: 
 

 
 

Ou: 
 

 
 

No equilíbrio deste sistema define-se uma constante de equilíbrio KP como: 
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A definição da constante de equilíbrio só pode ser feita porque o sistema está em 

equilíbrio. Desta forma, no equilíbrio, a relação entre as pressões parciais dos 

componentes do sistema é sempre constante em uma mesma temperatura e pressão. 

Utilizando KP11 tem-se, no equilíbrio.  
 

 
 

Mais comumente escrita como: 
 

 
 

Pode-se estender esta relação para outras constantes de equilíbrio que não a da 

pressão. Assim, de forma mais geral ainda, pode-se utilizar: 

 

 
 

Misturas Ideais em Fases Condensadas  
 
Em misturas ideais em fases condensadas, algumas propriedades descritas para 

misturas gasosas também se aplicam. Neste caso, entalpia, entropia e energia livre de 

Gibbs podem adotar a mesma formulação adotada para as misturas gasosas. A exceção 

está na formulação do potencial químico:  
 

 
 
Que utiliza outra forma de definição da composição química do sistema que não a 

pressão. Por exemplo, para misturas homogêneas em solução aquosa utiliza-se 

tipicamente a constante de equilíbrio KC, que é a relação entre as concentrações 

molares dos componentes no sistema. A diferença está na formulação do potencial 

químico, que é feita assumindo-se,  
 

 
                                                                 
11 Kp é a constante da equação [13],do texto Fundamentos e conceitos de brasagem da qual este apêndice é 
parte integrante, ver pagina X 
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Onde Ci é a concentração molar do componente em solução. Lembre-se de que foi 

adotada a hipótese de solução ideal, em que a nova formulação do potencial químico é 

conceitualmente correta. No entanto, em misturas reais a substituição mais correta da 

pressão parcial de um componente é a sua atividade (ai), conceito que será detalhado na 

seção sobre fases condensadas. Outros tipos de constante de equilíbrio podem ser 

utilizados, casos de KW, que é função da concentração de H3O+ e (OH)- na água; ou Kx , 

que é função da fração molar dos componentes. A ideia será sempre a mesma: utilizar a 

informação sobre a composição química para o cálculo do potencial químico e, 

consequentemente, do equilíbrio termodinâmico. As relações entre as constantes de 

equilíbrio KP, KX, Kn e KC são demonstradas a partir das seguintes definições:  

 

A constante de equilíbrio em uma reação genérica do tipo aA + bB = cC + dD, num 

sistema gasoso ideal, é: 
 

 
 

 
 
 

A pressão parcial de um componente é,  onde Xi é a fração molar do 

componente e PT é a pressão total do sistema;  A fração molar de um componente é 

dada por   onde ni é o número de mols do componente i e nT é o número de 

mols total da fase em questão. 

 

A concentração molar de um componente é dada por  onde VT é o volume 

total da fase em questão. Substituindo as pressões parciais pelas frações molares 

multiplicadas pela pressão total do sistema, tem-se KX: 
 

 
 

Substituindo as frações molares por sua definição, tem-se Kn: 
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Substituindo o número de mols pela concentração molar vezes o volume, têm-se KC: 
 

 
 

 
 

Nota-se que as constantes são todas iguais quando. Isto ocorre, por exemplo, no 

equilíbrio CO + H2O = CO2 + H2; já em reações como: CO + ½ O2 = CO2, tem-se = - ½. 

 

Potencial de oxigênio  

Em processos metalúrgicos há um interesse particular em reações de oxirredução dos 

metais, seja para a sua obtenção a partir dos minérios oxidados ou para a oxidação de 

elementos não desejáveis, como o ferro contaminando o cobre que irá para a redução 

eletrolítica. Esta classe de reações pode ser generalizada pela reação da forma:  

 
 

Onde Me é um metal. 
 

O equilíbrio   possui constante de equilíbrio: 
 

 
 

Assumindo que a comparação será feita a partir dos componentes puros, ambas as 
atividades do óxido e do metal serão unitárias. Logo, tem-se: 
 

 
 

À pressão parcial de oxigênio desta reação genérica de oxidação dá-se o nome de 
potencial de oxigênio. Como visto no equilíbrio de misturas gasosas, a relação entre a 
energia livre de Gibbs no estado padrão e a constante de equilíbrio é dada por:  
 

12 
                                                                 
12 Equação [13] do texto. Ver página x 
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Substituindo K pelo potencial de oxigênio tem-se então: 

 

13 
 

Desta forma, pode-se listar várias reações de metais com oxigênio e medir/calcular a 

variação da energia livre de Gibbs que ocorre para cada reação em diversas 

temperaturas. Como o oxigênio é o componente em comum para todas estas reações, é 

conveniente fixar em 1 o número de mols de O2 para possibilitar a comparação da 

energia livre de Gibbs de todas as reações em uma mesma base. Com os dados 

disponíveis pode-se montar um gráfico, conhecido por diagrama de Ellingham,  

assumindo-se atividades unitárias dos componentes em fase condensada e pressão do 

sistema constante e igual a 1 atmosfera. 

                                                                 
13 Lembre-se que Po2 pode ser obtido pelo Diagrama de Ellingham  
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