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Objetivos: 
 
Os objetivos desta prática são obter experimentalmente o diagrama de equilíbrio do sistema Sn-Zn 
através do Método da Curva de Resfriamento Contínuo e interpretar um diagrama de equilíbrio similar 
através da análise microestrutural de ligas binárias do sistema Cd-Zn. 
 
Materiais e Métodos: 
 
Parte I: 
Para a obtenção das curvas de resfriamento contínuo serão empregadas amostras de ligas binárias 
constituídas por diferentes proporções dos elementos químicos estanho (Sn) e zinco (Zn). Utilizando-
se um forno de aquecimento elétrico serão realizadas fusões de ligas nesse sistema (eventualmente dos 
metais puros), e resfriamentos ao ar monitorados com um termopar e um registrador de temperatura 
para aquisição das curvas de solidificação que serão utilizadas para o levantamento do diagrama de 
equilíbrio. 
 
Parte II: 
Será explicado o funcionamento geral de microscópios ópticos de ensino do Laboratório de 
Microscopia Óptica do SMM e posteriormente será realizada uma análise microestrutural para a 
compreensão do diagrama de equilíbrio Cd-Zn utilizando composições “puras”, hipoeutéticas, eutética 
e hipereutéticas nesse sistema. 
 
Resultados: 
 
Deverão ser observadas todas as características dos ensaios realizados para a construção do diagrama 
de equilíbrio Sn-Zn, tais como: os componentes e as composições das ligas utilizadas, a massa do 
material fundido, o tipo de termopar utilizado, pontos de inflexão na curva de solidificação, 
temperatura correspondente de cada inflexão observada, conversão de milivoltagem em unidades de 
temperatura, correção da temperatura ambiente e outras.  
 
Além das curvas determinadas pela própria turma, encontre no site do Dep. de Engenharia de 
Materiais (http://www.eesc.usp.br/smm/materiais/url/downloads.php?cod=SMM0193) as curvas que 
faltam para completar o conjunto de seis composições analisadas para construir o diagrama de 
equilíbrio Sn-Zn (100% Sn; 5%, 8,9%, 30%, 60% e 100% Zn, em peso). Use as curvas repetidas no 
site como réplicas para traçar seu diagrama. Discuta possíveis fontes das variações observadas. 
 
Esboçar e discutir no relatório: 1) a montagem do conjunto experimental para levantamento do 
diagrama de equilíbrio Sn-Zn (forno, termopar, registrador e termômetro para correção da 
temperatura ambiente); 2) o diagrama de equilíbrio Sn-Zn a partir das temperaturas 
características das ligas analisadas; 3) as microestruturas esperadas nas diferentes posições do 
diagrama Sn-Zn (elementos puros e ligas eutética, hipoeutéticas e hipereutéticas); e 4) as 
microestruturas observadas no sistema Cd-Zn, relacionadas com o diagrama de equilíbrio dessa 
liga encontrado na literatura. 


