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ESTUDO DA SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO CU NA LIGA 

AG95%CU5%UTILIZADA NO SETOR JOALHEIRO 

Resumo 
 

As ligas metálicas atuais tiveram origem há pelo menos quase cinco mil anos, quando a 

maior parte dos efeitos produzidos pela introdução de elementos de liga era aumento de 

resistência, diminuição do ponto de fusão, endurecimento por trabalho a frio, e 

amolecimento por aquecimento. Além disso, metais nobres em seu estado puro possuem 

estabilidade química excelente e resistência à oxidação, durabilidade e bom acabamento 

superficial, mas, possui uma dureza muito baixa para confecção de objetos e adornos. 

Portanto, há uma necessidade de adição de outros elementos químicos para aumentar a 

dureza. Principalmente nas ligas de prata, a adição de metais torna a liga mais 

susceptível à oxidação sendo este, um fator negativo para a confecção de joias. Neste 

sentido, o objetivo deste trabalho foi desenvolver uma liga de Prata através da 

substituição parcial do Cobre presente na liga Ag95%Cu5% e verificar a sua resistência a 

oxidação.  Os elementos escolhidos para substituir o parcialmente o Cobre foram o Zinco 

e o Níquel. A escolha se baseou nas propriedades físico-químicas desses elementos e 

também pelo seu custo de aquisição. A liga Ag95%Cu3,5%Zn0,8%Ni0,7% foi produzida 

por fundição e confeccionada uma pulseira de modo a estudar propriedades como 

resistência mecânica e resistência à oxidação. Para avaliar essas propriedades, foram 

realizados, ensaios de corrosão com água do mar, água clorada de piscina e ambientes 

ao qual a joia é submetida diariamente. As propriedades mecânicas foram observadas 

durante o processo de fabricação da peça. A liga produzida apresentou resistência 

mecânica, dureza, ductilidade, sectibilidade, tração e maleabilidade bastante plástica de 

forma que possa ser manufatura utilizando diferentes técnicas, formatos e acabamentos. 

Após os testes para averiguar a oxidação, verificou-se visualmente que não houve 

variação na coloração da peça. Dessa, forma a liga Ag95%Cu3,5%Zn0,8%Ni0,7% pode 

ser utilizada para a confecção de joias. Ainda assim, é importante um estudo da sua 

microestrutura. 
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