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Resumo  

Devido à utilização de aços refratários nas mais variadas aplicações, industriais e 

outras, o desenvolvimento das suas propriedades, nomeadamente a sua 

durabilidade, apresenta-se como um tema interessante. O objetivo deste trabalho 

foi o estudo da influência do Mo no comportamento de um aço refratário tipo 27Cr-

4Ni quando submetido a solicitações mecânicas e à corrosão. O aço refratário tipo 

27Cr-4Ni (material 1.4823 na norma EN 10295) é um material muito corrente, no 

entanto surgem sempre novos desafios colocados aos materiais, devido às suas 

condições de trabalho que também evoluem. Este material é utilizado para o 

fabrico de peças expostas a temperaturas elevadas durante o seu tempo de vida, 

como grelhas e queimadores de caldeiras a biomassa e reciclagem de resíduos. 

Neste caso a CMW sentiu necessidade de melhorar o comportamento desta liga em 

atmosferas ricas em cloretos e decidiu-se pela adição de molibdénio por associação 

aos aços inox. Escolheram-se as percentagens de 1 e 2% de Mo e procurou-se 

analisar o comportamento do material em meio rico em cloretos. Para assegurar 

que a adição de Mo não teria um efeito negativo sobre a resistência mecânica do 

material, procederam-se igualmente a ensaios de tração, impacto e dureza.  

Este tema foi concebido pela empresa Cruz Martins & Wahl, fundição de ferrosos 

que produz este e outros aços. A CMW é um grupo Português de fundições, fundado 

em 1981. São especialistas em peças técnicas resistentes ao desgaste, produzem 

peças por moldação em areia, em ferros brancos de alta liga, aços ao carbono e de 

baixa liga, aços inoxidável e refratário e ligas de base níquel. 

Possuem três fundições em Portugal, estando duas delas localizadas perto do Porto 

e a terceira na região de Lisboa com capacidade instalada para a produção de 

15.000 toneladas de peças de fundição por ano. 

A CMW disponibiliza serviços de apoio técnico, investigação e desenvolvimento de 

produtos, estudando a liga metálica mais adequada para a aplicação desejada, de 

forma a que a vida útil dos componentes de máquinas seja significativamente mais 

longa, requerendo menos paragens e evitando custos desnecessários, devido a 

problemas específicos de desgaste por corrosão ou abrasão. 

Neste trabalho foram produzidas duas novas ligas a partir da liga comercial. À liga 

mãe foram adicionadas quantidades de Mo até perfazerem respetivamente 1% e 2%. 

Seguidamente foram retiradas amostras do material produzido dando origem a 
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provetes de ensaio, dos quais dois terços foram tratados termicamente. Estes 

tratamentos foram isotérmicos com dois perfis de temperatura e duração 

diferentes, com o objetivo de simular situações de utilização normal destes aços 

refratários a temperaturas elevadas, que permitiram tirar ilações sobre a 

progressão de transformações estruturais e de propriedades ao longo do tempo de 

serviço das peças. 

Os métodos experimentais incluíram análises químicas que verificaram que as 

amostras são semelhantes com exceção do teor em Mo, foram efetuadas análises 

metalográficas que no microscópio ótico e na microscopia eletrónica (SEM) 

revelaram alterações significativas na microestrutura, com presença de novos 

constituintes como os carbonetos de molibdénio e fases como a fase sigma 

(indesejável pois é dura e fragiliza o material, fase intermetálica que surge a 

temperaturas acima de 650ºC). Foram efetuados ensaios de tração que mostraram 

existir um aumento significativo de resistência (Rm) e de Rp0,2%, e descida do 

alongamento, na liga com 2% de Mo. Os tratamentos térmicos influenciam 

claramente os valores obtidos devido à alteração de tensões internas e 

transformações na estrutura. Os ensaios de dureza revelaram subida de dureza 

após aplicação de tratamentos térmicos, com exceção da liga com 2% de Mo. No 

entanto, os valores de dureza desta liga são todos mais elevados (21 a 48 pontos 

HB) do que a liga mãe e a liga com 1% de Mo. De uma forma geral, os ensaios de 

resiliência mostraram descida na resistência ao impacto das amostras tratadas 

termicamente, com uma exceção na liga com 2% no tratamento mais curto. 

Os ensaios de corrosão revelaram grandes diferenças de comportamento, mediante 

o teor de Mo existente. As perdas de massa foram significativamente reduzidas com 

a adição de Mo, principalmente na liga com 1%, que chegou a ter reduções de 29% a 

39% relativamente à liga mãe. A liga com 2% de Mo também melhorou a resistência 

à corrosão, embora em menor medida, o que revela que poderemos ter atingido o 

melhor comportamento com teores de Mo mais próximos de 1% do que de 2%. Os 

efeitos visíveis da corrosão por picadas são flagrantes, pois quando são expostas a 

temperaturas elevadas, as amostras com Mo resistem muito melhor ao 

aparecimento de picadas de grande dimensão. 

Palavras-chave: Aços refratários; propriedades mecânicas; corrosão;  
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Abstract 

Due to the use of heat resistant steels in the most varied industrial and residential 

applications, the development of its properties, namely its durability, is an 

interesting topic. The objective of this work is to study the influence of Mo in the 

behaviour of a heat resistant steel type 27Cr-4Ni, to evaluate the behaviour of the 

steel, in relation to mechanical properties and resistance to corrosion, by adding 

Mo in its composition, thus testing a new material. The refractory steel type 27Cr-

4Ni (material 1.4823 in standard EN 10295) is a very current material, however new 

challenges always arise due to the working conditions that also evolve. This 

material is used for the manufacture of parts exposed to high temperatures during 

their lifetime, such as biomass boiler grids and burners and waste recycling. In this 

case CMW felt the need to improve the behaviour of this alloy in chloride-rich 

atmospheres and was decided by the addition of molybdenum by association with 

stainless steel. The percentages of 1 and 2% of Mo were chosen and the behaviour 

of the material in a chloride-rich medium was analysed. To ensure that the 

addition of Mo would not have a negative effect on the mechanical strength of the 

material, tensile, impact and hardness tests were also carried out. 

This theme was designed by the company Cruz Martins & Wahl, foundry of ferrous 

that produces this and other steels. CMW is a Portuguese foundry group, founded in 

1981. They specialize in wear resistant technical parts, produce parts by sand 

moulding, white high-alloy steels, low alloy and carbon steels, stainless and 

refractory steels and alloys of nickel base. 

They have three foundries in Portugal, two of them located near Porto and the 

third in the Lisbon region with an installed capacity for the production of 15,000 

tons of foundry parts per year. 

CMW provides technical support services, product research and development, 

studying the most suitable metal alloy for the desired application, so that the life 

of the machine components is significantly longer, requiring fewer stops and 

avoiding unnecessary costs due to to specific corrosion or abrasion wear problems. 

In this work two new alloys were produced from the commercial alloy. Mo 

quantities were added to the mother liquor until they were respectively 1% and 2%. 

Samples of the material produced were then taken to give test specimens, of which 

two thirds were heat treated. These treatments were isothermal with two different 



VI 
 

temperature and duration profiles, in order to simulate situations of normal use of 

these refractory steels at high temperatures, which allowed to draw conclusions 

about the progression of structural transformations and properties during the 

service time of the parts . 

The experimental methods included chemical analyses that verified that the 

samples are similar except for the Mo content, metallographic analyses were 

carried out in the optical microscope and in the electron microscopy (SEM) 

revealed significant changes in the microstructure, with the presence of new 

constituents such as the carbides of molybdenum and phases such as the sigma 

phase (undesirable because it is hard and brittle, intermetallic phase arising at 

temperatures above 650 ° C). Traction tests showed a significant increase of 

resistance (Rm) and Rp0.2%, and decrease of the elongation, in the alloy with 2% 

Mo. The isothermal treatments clearly influence the values obtained due to the 

modification of internal stresses and transformations in the structure. The hardness 

tests showed a rise in hardness after application of isothermal treatments, except 

for the alloy with 2% of Mo. However, the hardness values of this alloy are all 

higher (21 to 48 HB points) than the parent alloy and the 1% Mo alloy. Overall, the 

resiliency tests showed a decrease in the impact strength of the heat treated 

samples, with an exception in the alloy with 2% in the shortest treatment. 

Corrosion tests showed large differences in behavior, using the existing Mo content. 

Mass losses were significantly reduced with the addition of Mo, especially in the 1% 

alloy, which achieved reductions of 29% to 39% relative to the parent alloy. The 

alloy with 2% Mo also improved corrosion resistance, albeit to a lesser extent, 

which shows that we could have achieved the best behavior with Mo contents 

closer to 1% than 2%. The visible effects of pitting corrosion are flagrant, because 

when they are exposed to high temperatures, samples with Mo resist much better 

the appearance of large bites. 

 

Keywords: Refractory steels; mechanical properties; corrosion; 
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Capítulo 1  

1.1 – Introdução 

O objetivo deste trabalho foi o estudo da influência do molibdénio no 

comportamento de um aço refratário bifásico ferrítico-austenítico, tipo 27Cr-

4Ni (material 1.4823 na norma EN 10295) e a avaliação da variação do 

comportamento do aço, quando submetido a solicitações mecânicas e à 

corrosão, pela introdução de molibdénio na sua composição.  

O efeito esperado pela introdução de Mo é o aumento da resistência à corrosão 

e a melhoria das propriedades mecânicas, na perspetiva de aumentar a vida útil 

das peças produzidas na fundição, que se pode traduzir na valorização do 

produto e da imagem da CMW. 

Para realizar o estudo da influência do molibdénio neste tipo de aços, foi 

decidido produzir a liga mãe com Mo < 0,5% e duas variantes, uma com 1% de Mo 

e outra com 2% de Mo. 

Estes materiais poderão ter aplicação industrial, sendo interessante avaliar as 

modificações introduzidas pelo molibdénio no seu comportamento e 

durabilidade.   

Até há cerca de 100 anos o molibdénio era considerado um metal raro e apenas 

com a descoberta de novos jazigos nos EUA, Canadá e Chile foi possível a sua 

utilização corrente. A indústria rapidamente reconheceu o seu grande valor 

metalúrgico e económico.  

Há poucos elementos de liga, cujo emprego na produção de aços especiais seja 

tão generalizada como o do molibdénio. Ele tem um lugar de destaque na 

composição dos aços para trabalho a quente. Na área vizinha dos aços rápidos a 

sua importância cresce e concorre com o tungsténio. Usado em aços de 

construção aumenta a temperabilidade, melhora a tenacidade e elimina a 

fragilidade dos aços com crómio e níquel-crómio. É um elemento básico nos 

aços que devem suportar deformação a alta temperatura [1]. 

Nos aços inoxidáveis o molibdénio tem uma contribuição decisiva na resistência 

à corrosão, aumentando a estabilidade da camada passiva, traduzindo-se em 

maior resistência à ocorrência de corrosão por picadas [1].  
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O molibdénio é um elemento químico do grupo 6 (metais de transição) que 

pertence ao quinto período da tabela periódica. O molibdénio (Mo) é duro e 

apresenta ponto de fusão muito elevado e baixa volatilidade. 

Os aços refratários do tipo 27Cr-4Ni são aços com matrizes ferríticas-

austeniticas, que têm a designação GX40CrNiSi27-4 e número de material 1.4823 

(norma EN 10295) [2]. 

A sua composição química é a seguinte: 
 

Tabela 1.1.1 – Composição química do fundido (massa em %) [2] 

C Si Mn P máx. S máx. Cr Mo Ni 

0.30 a 
0.50 

1.00 a 
2.50 < 1.50 0.040 0.030 25.00 a 

28.00 < 0.50 3.00 a 
6.00 

 
Enquanto noutros tipos de aços refratários as propriedades mecânicas são 

caracterizadas recorrendo a ensaios de dureza, as propriedades mecânicas do 

1.4823 são determinadas pela realização de ensaios de tração [2].  
 

Tabela 1.1.2 – Propriedades mecânicas à temperatura ambiente [2] 

Rp0,2 

N/mm2 mínimo 

Rm 

N/mm2 mínimo 

A % 

Mínimo 

250 550 3 

 

A temperatura máxima de utilização do GX40CrNiSi27-4 é de 1 100 ºC ao ar [2].  

As propriedades físicas deste aço são as seguintes: 
 

Tabela 1.1.3 – Propriedades físicas [2] 

Densidade 
Kg/dm3 

Calor 
especifico 

a 20ºC 
J/(Kg.K) 

Condutividade térmica 
Watts/(metro.Kelvin) 

Expansão térmica 
desde 20ºC até 

20º 100º 800º 1000º 400º 800º 1000º 

7,6 500 16,7 21 35 39,6 13 14,5 16,6 

 
O elevado teor de crómio desta liga torna-a adequada para utilização em 

atmosferas com alto teor de enxofre; o níquel confere-lhe maior resistência a altas 

temperaturas do que noutras ligas com crómio. 
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A liga tem uma estrutura com duas fases, ferrite e austenite que, normalmente, 

não é endurecível com tratamento térmico. No entanto, da exposição prolongada a 

temperaturas no intervalo dos 704 a 816ºC, com arrefecimento lento, pode resultar 

em endurecimento considerável da liga acompanhada por severa perda de 

ductilidade à temperatura ambiente, devido à formação da fase sigma (a fase 

sigma é uma fase prejudicial que compromete tanto as propriedades mecânicas 

como a resistência a corrosão). Esta fase sólida é um composto intermetálico 

denominado sigma (σ), de estrutura tetragonal, extremamente duro, frágil e não 

magnético e pode surgir no sistema Fe-Cr num largo intervalo de composições entre 

25% e 60% de Cr. Nos aços austeníticos Cr-Ni, a formação de σ é estimulada por 

teores de Cr acima de 17% e inibida quando aumenta o teor de níquel. A fase sigma 

surge nos limites de grão da austenite e a sua formação completa só ocorre em 

envelhecimentos muito longos da ordem até 1 500 horas a 750ºC. Nalguns casos, 

porém tem-se detetado σ em aços com 25Cr20Ni após 70 h àquela temperatura. A 

presença de ferrite na austenite acelera muito a formação da fase sigma, que 

nucleia nas interfaces austenite/ferrite. Por ser mais rica em crómio, a ferrite 

tende a ser absorvida durante o crescimento da fase sigma. Elementos como o Mo e 

o Ti contribuem também para acelerar a formação de sigma. Por exemplo, num aço 

com 18Cr8Ni3Mo1Ti, a fase σ forma-se ao fim de apenas 30 minutos a 870ºC. A 

recuperação da ductilidade pode ser conseguida aquecendo e mantendo a liga a 

uma temperatura uniforme de 982ºC ou superior seguida de arrefecimento rápido 

abaixo de 699ºC [3, 4].  

A fase sigma inicialmente nucleia nas fronteiras de grão, entre os grãos de ferrite e 

austenite. Em seguida cresce na fase ferrítica. Aumentando o tempo de 

envelhecimento na gama de temperaturas de 650º - 870º as partículas da fase 

sigma crescem em grão grosseiro. Os locais preferenciais de nucleação da fase 

sigma são as fronteiras de grão ferrite-austenite (Figura 1A). Isto acontece 

especialmente com tempos de envelhecimento curtos. Aumentando o tempo de 

envelhecimento, a fase sigma começa a crescer e a nuclear no corpo da fase 

ferrítica (Figura 1B). Nas figuras 1A e 1B a matriz ferrítica é a fase amarela mais 

escura e os grãos de austenite são os amarelos claros. Na figura 1A a fase sigma 

aparece como o contorno azulado nas fronteiras de grão ferrite-austenite. A 

influência do aumento do tempo de envelhecimento é notória relativamente ao 
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aumento de fase sigma (azul) que se observa na figura 1B, relativamente à figura 

1A [12].  

 

Figuras 1A e 1B – Formação de fase sigma (azulada) após 2h a 780ºC (A) num aço 

ferrítico-austenítico e após 48h (B) [12].   
 

Esta liga 1.4823 tem boa maquinabilidade e soldabilidade [3]. A liga pode ser 

soldada por arco elétrico, arco protegido com gás inerte ou oxiacetileno. 

Relativamente à maquinabilidade é necessário ter atenção ao processo de corte, 

mantendo a ferramenta a cortar continuamente o metal para evitar endurecimento 

da superfície de corte. Podem ser utilizadas com sucesso ferramentas de aço rápido 

ou ferramentas com pastilha de metal duro, com lubrificação eficaz. Durante a 

maquinagem desta liga, a lubrificação da peça e da ferramenta é importante 

devido à baixa condutividade térmica do material, a liga é magnética, a dureza 

HBW do fundido é de 190 [3].  

Esta liga tem aplicação na indústria do aço, do processamento de minério, em 

refinarias de petróleo, tratamentos térmicos, vidro, cobre. Alguns tipos de peças 

vazadas nesta liga são queimadores, grelhas e peças de fornalhas e de fornos, 

recuperadores de calor [3]. 

A liga tem crómio e níquel que contribuem para a superior resistência do material 

às temperaturas elevadas. Os fundidos desta liga devem cumprir dois requisitos 

básicos: boa estabilidade superficial (resistência à corrosão gasosa) em atmosferas 

agressivas e às temperaturas a que estão sujeitas; resistência mecânica suficiente 

para que em serviço, a temperaturas elevadas, não sofram deformação excessiva 

[4]. 
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1.1.1 - Efeitos dos elementos de liga: 

Níquel: a sua principal função é fortalecer a matriz. A nível microestrutural o 

níquel promove a formação de austenite que é mais resistente e estável, do que a 

ferrite, a temperaturas elevadas. O níquel contribui para melhorar a resistência à 

oxidação, carburização, nitruração e resistência à fadiga térmica. A adição de 

níquel aumenta a ductilidade, a resistência mecânica e a soldabilidade; e, em 

associação ao crómio, melhora a resistência à corrosão do aço inoxidável.  

Crómio: contribui para melhorar a resistência à oxidação dos aços quando 

utilizados a temperaturas elevadas e em atmosferas com enxofre. Os carbonetos de 

crómio precipitam na matriz e contribuem para aumentar a resistência à fluência a 

alta temperatura e resistência à rutura. A fluência é definida como a deformação 

plástica, que ocorre a elevadas temperaturas, quando o material é sujeito a 

solicitações. O crómio promove a formação de ferrite na microestrutura e aumenta 

a resistência à corrosão às diferentes temperaturas de utilização. 

Outros elementos: Níquel e Crómio são os elementos com maior influência nas 

propriedades dos aços vazados quando submetidos a elevadas temperaturas, mas os 

elementos menores também afetam estas propriedades. O carbono promove o 

aumento da resistência por dispersão dos carbonetos precipitados. Aumentando o 

teor de carbono aumenta-se a resistência a temperaturas elevadas e aumenta a 

fluência do material, embora com diminuição da ductilidade. O silício tem um 

efeito benéfico na resistência à corrosão a temperaturas elevadas e na resistência 

à carburização. Em teores superiores a 2% diminui as propriedades de fluência e 

rutura a temperaturas elevadas. Por isso o teor em silício é limitado a 1,5% em 

fundidos destinados a trabalhar a temperaturas acima de 815 º C. O silício promove 

a formação de ferrite [4, 5].   

O molibdénio melhora a resistência à fluência a alta temperatura e a resistência à 

rotura, através da promoção da estabilização dos carbonetos. Atua como 

estabilizador da ferrite e possui grande influência na camada passiva e na 

resistência química dos aços, sobretudo na presença de cloretos, à qual a 

passividade pelo crómio é pouco estável. Assim, o molibdénio associado ao crómio 

promove a estabilidade do filme de passivação, na presença de cloretos. Em alguns 

casos pode também facilitar a resistência à corrosão a temperaturas elevadas. O 

molibdénio aumenta ligeiramente a resistência à carburização [4]. 



 

6 
 

A carburização é o mecanismo associado à formação de precipitados, absorção e 

difusão do carbono para o interior da liga metálica quando exposta a atmosferas 

ricas em carbono. Testes de oxidação e de carburização indicam que a taxa de 

oxidação aumenta à medida que diminui a espessura da camada de óxido de crómio 

na zona carburizada. O carbono após vencer a barreira de óxido de crómio, 

difunde-se para o interior precipitando na forma de carbonetos do tipo M23C6 e 

M7C3, podendo o componente M ser crómio, níquel ou ferro, A precipitação de 

carbonetos afeta sensivelmente as propriedades do material e a expansão da zona 

carburizada aumenta a tensão interna do material. A condutividade térmica é 

reduzida, resultando num aumento do gradiente térmico. A resistência da liga 

aumenta, mas em contrapartida a ductilidade diminui. A extensão destas mudanças 

depende do tamanho e distribuição dos carbonetos [6]. 

A carburização tem uma dependência direta da temperatura, pois temperaturas 

altas favorecem a carburização. Podemos observar na tabela 1.1.4 a variação 

estequiométrica nos tipos de carbonetos, que ocorre função da temperatura, com 

redução de Cr e aumento de Fe.  

Tabela 1.1.4 – Variação estequiométrica dos carbonetos função da temperatura [7] 

 

O carboneto M23C6 é o mais importante entre os que se formam nos aços 

austeníticos podendo ter uma influência notória na resistência à corrosão [7]. Por 

outro lado, a precipitação de sigma pode ser fortemente acelerada pela pré-

existência de carbonetos no aço, particularmente o tipo M23C6 [6]. 

Como exemplo de carburização, citam-se as tubulações de fornos de pirólise onde 

no seu interior se observam precipitados de carbono e nos equipamentos de 

tratamento térmico [8]. 

carboneto (ºC) 

800 

850 

950 
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1.1.2 - Efeito da microestrutura 

As ligas conhecidas de ferro-crómio-níquel resistentes à temperatura e projetadas 

para trabalho até 648ºC habitualmente têm matrizes mistas ferriticas-austeniticas. 

No entanto, as ligas utilizadas para trabalho até 815ºC têm matriz austenitica. As 

composições destas ligas são geralmente ajustadas para prevenir a formação de 

ferrite (α - cúbica de corpo centrado), a qual tem um efeito prejudicial sobre a 

resistência à fluência a alta temperatura. Longa exposição a altas temperaturas 

(acima de 815ºC) pode transformar a ferrite em fase sigma acarretando uma severa 

perda de tenacidade à temperatura ambiente. Nestas ligas, a resistência a 

temperaturas elevadas, é o resultado da estabilização da austenite pela introdução 

na sua estrutura (cúbica de faces centradas) dos elementos níquel, crómio e alguns 

elementos de liga menores [4]. Se elementos como o níquel ou o crómio forem 

adicionados em quantidade suficiente é possível manter a austenite à temperatura 

ambiente num estado estável ou metaestável. A adição de crómio a um aço com 

níquel diminui a cinética da transformação da austenite () em ferrite () e facilita 

a retenção da austenite à temperatura ambiente [7]. 

 
Figura 2 – Diagrama de equilíbrio Fe-Cr [7]1 

O diagrama de equilíbrio binário ferro-crómio (Figura 2) mostra que o crómio 

contrai fortemente o campo da austenite () pelo que acima de 13% de crómio as 

ligas binárias são ferríticas a qualquer temperatura, embora entre 12 e 13% de 

crómio exista um pequeno domínio (α+). De realçar que com percentagens de Cr 
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entre 42 e 48% observa-se uma zona de fase sigma (quebradiça), que apenas se 

transforma (transformação congruente) em ferrite acima de 820 ºC. À sua esquerda 

as fases presentes são ferrite + sigma, a partir de 25% de Cr, o mesmo se 

verificando à direita (a partir de 48% de Cr).   

 

Figura 3 – Diagrama de Schaeffler. Efeito dos elementos de liga na estrutura dos 

aços Cr-Ni [9] 

O diagrama de Schaeffler (Figura 3), muito usado na soldadura, é um dos 

“instrumentos” mais convenientes para representar o efeito de diversos elementos 

na estrutura básica dos aços inox crómio-niquel. No diagrama estão traçadas as 

linhas limite de composição, à temperatura ambiente, da austenite, ferrite e 

martensite em função dos teores de crómio e níquel equivalentes. Na sua versão 

mais simples, o diagrama indica as regiões de existência de cada uma das três fases 

nas ligas ferro-crómio e niquel. No entanto, o diagrama é de aplicação muito mais 

geral, podendo usar-se se houver outros elementos de liga, desde que se definam 

concentrações equivalentes de crómio e de níquel. O crómio equivalente é 

determinado empiricamente, para os elementos estabilizadores de ferrite, mais 

correntes, pela expressão:  

Cr equivalente = (Cr) + 2x(Si) + 1,5x(Mo) + 5x(V) + 5,5x(Al) + 1,75x(Nb) + 1,5x(Ti) + 

0,75x(W) [7] 

De igual forma, o níquel equivalente é obtido para os elementos estabilizadores da 

austenite mais comuns pela expressão: 
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Ni equivalente = (Ni) + (Co) + 0,5x(Mn) + 0,3x(Cu) + 25x(N) + 30x(C) [7] 

É de realçar, em particular, o efeito mais forte do C e do N, relativamente ao dos 

elementos metálicos. Uma das principais utilizações do diagrama consiste em 

prever se um determinado aço será ou não totalmente austenítico à temperatura 

ambiente, informação importante na soldadura dos aços porque interessa prever 

qual a estrutura a garantir para impedir defeitos que determinam a corrosão local 

excessiva [7].  

Os carbonetos também contribuem para melhorar as propriedades destas ligas. No 

estado bruto de vazamento (“as-cast”), as microestruturas contêm carbonetos 

dispersos na matriz austenitica, embora o carbono também possa estar dissolvido. 

Interferindo nos movimentos das deslocações, estes carbonetos precipitados 

ajudam a aumentar as propriedades mecânicas da liga. Quando estes materiais são 

expostos durante longos períodos a temperaturas elevadas (537ºC a 982ºC), podem 

precipitar carbonetos “finos” de crómio adicionais que melhoram as propriedades 

mecânicas destas ligas. A temperaturas um pouco acima de 982ºC os carbonetos 

primários têm tendência a coalescer e os carbonetos secundários a dissolverem-se 

na matriz. O níquel e o crómio atrasam esta tendência [4]. 

O molibdénio pertence aos elementos do grupo alfagéneos, isto é, que tendem a 

promover a cristalização do ferro alfa e a impedir a transformação da ferrite (alfa) 

em austenite (gama) por aquecimento. No entanto, o molibdénio tem tendência a 

promover a formação de carbonetos [1].  

Nos aços, o molibdénio forma soluções sólidas a alta temperatura. Durante 

arrefecimento lento, precipita formando carbonetos, como o Mo2C e o (FeMo)6C, o 

que depende dos teores de carbono e molibdénio.  

Um sistema ferro-carbono-molibdénio poderá conter as seguintes fases [1]: 

Ferrite: cristalina cúbica de corpo centrado, ferromagnética; 

Austenite: cúbica de faces centradas 

Cementite: (FeMo)3C ortorrômbica, ferromagnética; 

Carboneto K: (FeMo)23C6 cúbico de faces centradas, ferromagnético; 

Carboneto ómega (): (FeMo)6C cúbico de faces centradas, não magnético;  

Carboneto teta (): (Mo2C) hexagonal, não-magnético; 
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1.1.2.1 O sistema Fe-Cr-Ni 

A maioria dos aços inoxidáveis é composta 

por, pelo menos, três elementos, e a 

relação de composição em função da 

temperatura é representada pelo diagrama 

ternário. A relação de equilíbrio das fases 

em função da temperatura e da 

composição química é, neste aço, 

representada pelo sistema ternário Fe-Cr-

Ni. A distribuição dos elementos nestes 

aços pode ser feita através de diagramas 

binários por seccionamento isotérmico 

efetuado sobre os diagramas ternários. Na Figura 4, pode-se observar um prisma 

reto de base triangular representando o sistema ternário. Assim as seções 

isotérmicas são representadas por triângulos. As fases sólidas que basicamente são 

encontradas no diagrama ternário são: a austenite (), estrutura cristalina cúbica 

de faces centradas; a ferrite (α), estrutura cúbica de corpo centrado; α’, também 

cúbica de corpo centrado, porém mais rica em crómio; e finalmente a fase sigma 

(), um composto intermetálico de estrutura tetragonal, extremamente duro e 

frágil [10]. 

O desenvolvimento de uma estrutura ferrite-austenite resulta da escolha correta de 

composição, e da execução de tratamentos de solubilização seguidos de 

arrefecimento rápido ao ar ou noutro meio arrefecedor. Utilizam-se as seções 

isotérmicas definidoras da temperatura de solubilização. Uma vez definidos os 

valores para crómio e níquel equivalentes, pode-se estudar o material, sobretudo o 

desenvolvimento da estrutura ferrite-austenite analisando as seções isotérmicas do 

ternário Fe-Cr-Ni. Admitindo que o material é submetido a um tratamento 

isotérmico a aproximadamente 1100ºC, por exemplo, traçam-se na seção 

isotérmica linhas que definem o equilíbrio entre as fases ferrita (α) e austenita (), 

que são as denominadas “tie-lines” [10]. 

Figura 4 – Sistema ternário Fe-Cr-Ni, que pode 
ser seccionado em “fatias” isotérmicas [10] 
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Figura 5 – Seção isotérmica a 1100ºC do sistema ternário Fe-Cr-Ni, mostrando as “tie 
lines” no campo α/. A interceção representa a composição (Cr e Ni equivalentes) [10] 

 

Através da “tie-line” que passa pela intersecção das duas retas (crómio e níquel 

equivalentes) na Figura 5, pode-se concluir que o aço solubilizado a 1100ºC e 

arrefecido rapidamente deve apresentar aproximadamente 37% em peso de ferrite 

e 63% de austenite na sua estrutura. 

Admite-se agora que o material, exemplificado, é submetido a uma temperatura de 

800ºC e arrefecido ao ar rapidamente, considerando os valores para crómio e 

níquel equivalentes - Creq= 26,2%, Nieq=11,45%, e utilizando os mesmos conceitos 

observa-se na Fig.6 abaixo, que se verifica a presença de fase sigma e austenite [10] 

 

Figura 6 - Seção isotérmica a 800ºC do sistema ternário Fe-Cr-Ni. A interceção das 
duas retas representa a composição (crómio e níquel equivalentes) do aço [10]. 
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Os principais elementos formadores de carbonetos estáveis são para além do C, os 

seguintes: Ti -Zr- V - Nb - Ta- Cr - Mo – W. As estruturas dos carbonetos são simples 

quando a relação do raio atómico do carbono relativamente ao metal é inferior a 

0,59 [11]. 

O molibdénio possui uma estrutura cristalina CCC, um raio atômico de 139 pm = 

0,139 nm e um peso atômico de 95,94 g/mol. relação ao carbono de 0,50 

Cr 140 pm = 0.140 nm relação 0,50 

Ni 124 pm = 0.124 nm relação 0,56 

Ferro 140(156) pm   = 0.140 nm relação 0,50 

Carbono 70 (67) pm = 0.070 nm 

O molibdénio desempenha um papel de destaque no campo de utilização dos aços 

inoxidáveis. Ao aumentar a estabilidade da camada passiva, melhora o seu 

comportamento na maioria dos meios reativos e esta ação manifesta-se nos vários 

tipos de aços inoxidáveis, desde os aços martensíticos com 13% de crómio até aos 

aços austeníticos, mais ligados, e aos metais à base de níquel. A adição do 

molibdénio aumenta a resistência à maioria dos processos de corrosão, mas, mais 

particularmente à resistência à corrosão por picadas (pitting). Os aços com 

molibdénio encontram a sua utilização, igualmente em ambientes agressivos como 

atmosfera poluída e em particular, atmosferas e brumas marinhas, assim como 

quando os ácidos clorídrico e sulfúrico se encontram presentes, e em todos os 

meios contendo cloro e muitos outros reagentes inorgânicos reativos ou orgânicos 

[1]. 

São os mecanismos da passivação que fomentam e melhoram a resistência dos 

metais aos ataques por reagentes químicos. É conhecido, desde o final do século 18 

o facto de o ferro, mergulhado uma primeira vez em ácido nítrico concentrado, em 

seguida deixa de ser atacado por ácido nítrico diluído. Diz-se que ele se tornou 

“passivo”, sendo a designação “ativo” reservada para o estado em que o metal é 

atacado. Reconheceu-se que este fenómeno é muito geral e que muitos metais 

podem apresentar, de acordo com as circunstâncias, o estado ativo ou passivo. No 

caso do ferro, o estado passivo é bastante fugaz e é facilmente destruído.  
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Outros metais, utilizados em revestimentos superficiais designados por cromagem e 

niquelagem, em contraste, o estado passivo é extremamente estável e persiste em 

muitos meios. Este é em particular o caso do crómio e do níquel nos aços em 

estudo. Além disso, estes elementos, cuja passividade é estável, podem transmitir 

essa propriedade aos metais aos quais eles são adicionados em proporção suficiente 

[1]. 

Esta passividade, propriedade essencial determinante na utilização dos metais 

inoxidáveis, está ligada à formação à superfície do metal de uma camada 

protetora, geralmente um óxido. No entanto casos há em que, por exemplo, uma 

camada oxigênio (ou outro elemento) é fixada por adsorção química, isto é, uma 

camada cujos átomos estão ligados, na superfície, às valências não saturadas do 

metal. No caso dos aços inoxidáveis, esta camada poderia ser, de acordo com 

alguns autores, um composto hidratado complexo ou heteropolar [1]. A presença 

de molibdénio num metal pode naturalmente influenciar a formação e a natureza 

da camada de passivação [1]. 

Entendemos que uma tal camada pode alterar as propriedades da superfície do 

metal, em particular o seu comportamento eletroquímico. Sabe-se que os 

fenómenos de corrosão húmida consistem numa permuta de eletrões entre o 

eletrólito e a superfície do metal (ânodo). Esta sofre ionização de acordo com a 

reação de equilíbrio: 

Me  Me+ + e [1] 

Qualquer modificação da superfície do metal deve, naturalmente, mudar os 

processos de ionização: passivação é atrasar ou impedir essas trocas [1]. 
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Figura 7 – Diagrama de Ellingham, linhas de oxidação de vários elementos [1] 

1.1.2.2 Diagramas de ELLINGHAM 

Ellingham traçou as relações entre ΔG° e T, determinadas teoricamente, para a 

oxidação e sulfuração de uma série de metais. Encontrou que se podia aproximar 

estas relações a linhas retas em intervalos de temperatura onde não ocorrem 

mudanças de fase.  

Sejam dois metais X e Y que, ao se oxidar, formam XO e YO. Se as suas linhas no 

diagrama de Ellingham se cruzarem (Figura 7), isto significa que, conforme a 
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temperatura, abaixo ou acima do ponto de intersecção, um ou outro dos óxidos 

será mais estável. Efetivamente, se subtrairmos membro a membro as equações: 

a) 2X + O2 → 2XO 

b) 2Y + O2 → 2YO teremos 

c) 2X + 2YO → 2Y + 2XO 

 

 

 

 

Figura 8 – Evolução de linhas de 2 metais oxidados e sua estabilidade [1] 

 

Quando a variação de energia livre de (c), que é a diferença da de (a) e (b), for 

negativa, isto significa que o óxido XO será mais estável que YO e, portanto o metal 

X pode reduzir YO, oxidando-se a XO e liberando Y. Se a variação de energia livre 

de (c) for positiva, a reação tenderá a ocorrer no sentido oposto, isto é, o oxido YO 

é o mais estável. Neste último caso, o metal X poderá ser aquecido dentro de um 

cadinho feito de YO, sem perigo de ser oxidado a XO. O metal Y, no entanto, não 

convém que seja aquecido dentro de um cadinho de XO, pois poderá ser oxidado a 

YO, atacando o cadinho e liberando X. Se ocorrer como na Figura 8, abaixo de Te o 

óxido mais estável será YO e, acima de Te, será XO o mais estável [1]. 

 

1.1.3 - Efeito esperado com os tratamentos térmicos 

Comparando os dois materiais (adiante designados por aço da liga mãe sem Mo e 

aço com Mo); após tratamentos isotérmicos, de longa duração, a temperaturas 

previamente determinadas espera-se obter comportamentos diferentes no aço 

refratário “normal” e no aço com Mo, melhorando não só as propriedades 

mecânicas mas também a resistência à corrosão. Por isso as temperaturas de 

tratamento isotérmico pretendem criar as condições em que se consegue obter um 

material mais interessante para utilização a elevadas temperaturas.   
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Capítulo 2 - Métodos Experimentais 
 

Foram produzidas três ligas para estudar a influência do molibdénio neste tipo de 

aços, a liga mãe com Mo < 0,5% e duas variantes, uma com 1% de Mo e outra com 

2% de Mo. De todas elas foram produzidos provetes de ensaio para caraterizar cada 

liga relativamente à composição química, análise metalográfica, comportamento à 

tração, resiliência e dureza, e comportamento à corrosão em meio com cloro. 

As fusões foram realizadas em forno elétrico de indução (figura 9), com capacidade 

de fusão de 100 Kg de material. A carga da liga mãe Fe-Cr-Ni foi constituída com 

gitos e alimentadores de peças fabricadas pela CMW, e escolhida para garantir a 

composição química pré-determinada; as adições para obtenção das composições 

com 1% e 2% de molibdénio foram realizadas a partir da liga mãe. 

 

Figura 9 – Vazamento das amostras para produção de provetes 
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A liga de molibdénio foi adicionada ao metal fundido (Fe-Ni-Cr), sob a forma de 

fragmentos de Fe-Mo com dimensão aproximada de 10 a 50 mm. A composição 

química da liga Fe-Mo é a seguinte: 
 

Tabela 2.1 – Composição química da liga Fe-Mo 

C 0,021 

Si 0,98 

Mo 68 

Cu 0,45 

P 0,030 

S 0,039 

Fe restante 
 

 

Depois da adição de Fe-Mo, o banho 

manteve-se à temperatura pré-definida 

durante 30 minutos a fim de serem colhidas 

amostras (Figura 10) para análise química e 

correspondentes correções.  

Os vazamentos foram realizados à 

temperatura de 1 670 ºC. 

 

 

Figura 10 – Amostra regelada para análise química 

 

2.1 – Análises químicas 

Os provetes obtidos nas várias fusões, foram analisados quimicamente por 

espectrometria de emissão automática (ensaio de faísca) e por fluorescência de 

raios X. 

A espectrometria de emissão automática é um processo expedito, embora de 

elevada precisão, que permite efetuar correções durante o processamento de fusão 

da liga e verificar, posteriormente, nas peças obtidas os teores de cada elemento 

químico presente. A espectrometria de emissão ótica é um processo de análise por 

faísca elétrica que permite realizar análises qualitativas e quantitativas e obter 

resultados com precisão muito elevada, inclusivamente nos elementos vestigiais 
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das ligas metálicas. Tem como principal objetivo a análise elementar de metais e 

suas ligas nos fundidos, no estado sólido. A gama elementar é alargada, com 

possibilidade de analisar por exemplo azoto e oxigénio dissolvidos. 

O equipamento utilizado permite a análise de ligas de ferro fundido (incluindo ligas 

com níquel e crómio elevados), aços de baixa liga, aços inox, aços de ferramentas, 

aços manganês, aços de corte, alumínios de baixa liga, alumínios altamente 

ligados, alumínios silício, alumínios magnésio, alumínios cobre, ligas de latão, 

bronzes, entre outras. 

As análises da composição química foram também realizadas num Espectrómetro 

Sequencial de Fluorescência de Raios-X de Alta Performance por Dispersão em 

Comprimento de Onda (FRX/DCO). É um sistema moderno com uma gama de 

análise muito abrangente e que permite obter excelente reprodutibilidade em 

análises multi-elementares qualitativas, semi-qualitativas e quantitativas em 

amostras metálicas sólidas, liquidas, pós ou peças avulsas de pequena dimensão. 

Este FRX/DCO permite uma excelente sensibilidade para analisar elementos leves e 

elementos vestigiais.  

 

2.2 - Tratamentos térmicos 

Para o estudo das propriedades mecânicas de tração, resiliência e dureza foram 

produzidos provetes maquinados normalizados, do tipo charpy (EN 148-1), e 

provetes de tração (ISO 6892-1). Foram tratados termicamente 2 grupos de 

provetes para ensaios de tração, charpy, durezas, corrosão e metalografia. 

Estes dois terços das amostras produzidas foram tratados termicamente (figura 11), 

segundo orientação da CMW, com o objetivo de simular duas situações de utilização 

destes aços refratários a temperaturas normais de utilização, para tirar ilações 

sobre a progressão de transformações estruturais e de propriedades ao longo do 

tempo de serviço das peças. 

Sabendo que as peças em estudo podem trabalhar a temperaturas até 1 100ºC e 

que fases indesejáveis como a fase sigma surgem a temperaturas acima de 650ºC, 

foram escolhidas temperaturas na faixa entre 650º e 1 100ºC. Os tratamentos 

térmicos escolhidos foram os seguintes: 

 Tratamento 1 – 750ºC durante 6 horas, com arrefecimento ao ar; 

 Tratamento 2 – 950ºC durante 1 hora, com arrefecimento ao ar. 
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Embora o arrefecimento rápido das amostras tratadas pudesse ter efeitos mais 

relevantes nas propriedades mecânicas, foi decidido utilizar o arrefecimento ao ar 

(figura 12), por replicar melhor o que acontece no processo de produção das peças 

a que este estudo se destina. 

 

 

Figura 11 – Tratamentos térmicos em mufla 

 

 

Figura 12 – Provetes com tratamento térmico, arrefecidos ao ar 
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2.3 - Análise metalográfica  

Para observar a microestrutura das amostras foram utilizados dois métodos, que se 

complementam entre si: microscopia ótica e microscopia eletrónica, descritos a 

seguir.  
 

2.3.1 - Análise metalográfica em microscópio ótico 

Para realizar as análises metalográficas em microscópio ótico, foram obtidos 

provetes que foram polidos em lixas de água com grão sucessivamente mais fino, 

desde grão 220 até 2400, seguidas de pano impregnado com pó de diamante com 1 

µm. Para contrastar as amostras de forma eficaz e revelar a estrutura 

metalográfica foi utilizada Glyceregia (3 partes de glycerol, 2 a 5 partes de HCl e 1 

parte de HNO3). Foram utilizadas ampliações de 50X a 500X, com colocação de 

escala em todas as imagens para permitir sempre avaliar a relação de tamanhos, 

independentemente da redução ou alargamento aplicados à imagem colocada no 

texto. 

 
2.3.2 - Análise metalográfica em microscópia eletrónica SEM 

Com o objetivo de avaliar a distribuição dos elementos químicos na estrutura do 

material, as amostras foram analisadas por microscopia eletrónica de varrimento – 

SEM com detetor EDS para análise elementar com mapping e linescan, que 

identificaram várias fases e constituintes presentes. 

 

2.4 – Ensaios mecânicos de tração 

As propriedades mecânicas são uma expressão muito relevante das alterações que 

podem operar-se nas ligas quando variam as condições de obtenção das mesmas. Os 

ensaios de tração realizados foram ensaio normalizados (norma ISO 6892-1), 

utilizando provetes executados com medidas especificas que permitem obter 

resultados comparáveis. As propriedades que foram determinadas nestes ensaios 

mecânicos, foram o Limite de proporcionalidade a 0,2% (Rp0,2%), a Tensão de rotura 

(Rm) e o Alongamento (A). 

A máquina de ensaios mecânicos utilizada neste estudo pode aplicar forças até 

1000 KN e realiza ensaios, acreditados, de tração, de compressão (NP EN 124), 

dobragem e descolamento. Está equipada com um sistema de extensometria vídeo, 
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com aquisição de imagem, e elevada taxa de aquisição de dados, sendo um 

equipamento ideal para investigar e desenvolver novos materiais, ou estudar 

materiais em produção. 

 

2.5 – Ensaios mecânicos de resiliência 

Os provetes normalizados (norma EN ISO 148-1) foram produzidos com entalhe em 

V para a realização de ensaios Charpy num equipamento de ensaio digital, com 

elevação de martelo e calibração automáticas, com capacidade de até 300 J de 

energia (Figura 13). As cotas dos provetes (Figura 14) foram previamente 

verificadas em projetor de perfis com software CAD. Os ensaios foram realizados à 

temperatura ambiente. 
 

 
 

Figura 13 – Equipamento de ensaio charpy utilizado 

 

Figura 14 – Medidas normalizadas do provete charpy com entalhe em V (EN ISO 148). 
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2.6 – Ensaios mecânicos de dureza 

Os ensaios de dureza foram efetuados num durómetro universal com capacidade de 

aplicação de cargas até 3000 Kg. A escala utilizada foi Brinnel, com penetrador de 

esfera de aço. Os ensaios foram realizados em HB30 5/750 (esfera de 5 mm e carga 

de 750 Kg aplicada durante 30 segundos). 

 

2.7 – Ensaios de corrosão 

 

Figura 15 – Ensaios de corrosão com temperatura controlada 
 

O conhecimento do comportamento dos materiais metálicos produzidos, 

relativamente à resistência à corrosão, pode ser um fator de valorização das peças 

fundidas ou até a resposta a um, cada vez mais frequente, requisito dos 

utilizadores. 

A utilização de peças ou componentes de máquinas, em ambientes agressivos, 

como ambientes com cloro ou a orla marítima, expõe os materiais a níveis de 

corrosão que podem ser testados laboratorialmente, gerando informação que pode 

ser usada como um fator de competitividade. 
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Os ensaios podem ser conduzidos em meios líquidos ácidos, com controlo de 

temperatura, de acordo com normas de referência como por exemplo a ASTM 

G48A, ou realizados em câmara de nevoeiro salino respeitando a DIN EN ISO 9227 

ou outras normas DIN, ASTM, ISO ou AFNOR sobre ensaios de corrosão em nevoeiro 

salino neutro. 

Para os ensaios de corrosão deste estudo foi utilizado cloreto férrico, de acordo 

com um método normalizado (ASTM G48 – Método A). Sendo um método de ensaio 

bastante agressivo para este tipo de liga, considera-se adequado para determinar o 

efeito das alterações do material devido à percentagem de Molibdénio adicionado. 

O método A da ASTM G48 consiste num ensaio de corrosão por picadas, por imersão 

em cloreto férrico a temperatura controlada (Figura 15), que foi concebido para 

atacar aços resistentes à corrosão. Este método permite simular em modo 

acelerado a resistência à corrosão de um aço quando exposto a meios contendo 

cloro. 

Para estes ensaios de corrosão, foram maquinados provetes com 33x50x5 mm, 

tendo sido produzidos em grupos de 3, para avaliar a variação e obter maior 

representatividade. Todas as amostras tiveram um período de repouso, após 

maquinação, superior a 24 horas para garantir passivação ao ar da camada 

superficial, de forma a minimizar diferenças nos resultados dos ensaios das 

primeiras e das últimas amostras mergulhadas na solução de ataque, provocadas 

pela destruição da camada passivada nas operações de maquinação.  

Os ensaios foram realizados sobre as amostras “As cast” e sobre as amostras 

tratadas termicamente. Os ensaios foram realizados individualmente a 9 grupos de 

3 amostras cada, com duração de 24 horas a uma temperatura de 50º C ± 2º C. 

Inicialmente as amostras ensaiadas à corrosão foram observadas e comparadas 

visualmente. A existência de picadas de pequena ou grande dimensão, facilmente 

observadas nas imagens ampliadas, permitiu tirar conclusões sobre o grau de 

corrosão por picadas em cada um dos tipos de amostra. 

As amostras foram também pesadas (antes e depois dos ensaios), em balança com 

precisão de 5 casas decimais, e obtidas as perdas de massa resultantes. 
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Capítulo 3 - Resultados Obtidos 

3.1 - Composição química  

Os resultados das análises químicas foram os seguintes:  
 

Tabela 3.1 – Resultados da composição química (% mássica) das três ligas 

Elementos Liga base sem Mo Liga com 1% de Mo Liga com 2% de Mo 
C 0,492 0,511 0,489 

Si 1,23 1,41 1,40 

Mn 0,918 0,737 0,690 

P 0,0385 0,0389 0,0406 

S 0,0064 0,0068 0,0062 

Cr 26,08 26,02 26,12 
Mo 0,12 1,03 2,04 

Ni 4,01 4,55 4,50 

Al 0,0490 0,0121 0,0195 

Co 0,0582 0,0592 0,0576 

Cu 0,153 0,169 0,167 

Nb 0,0487 0,0449 0,0454 
Ti <0,0003 <0,0003 <0,0003 

V 0,0661 0,0655 0,0643 

W 0,0514 0,0583 0,0672 

Pb 0,0020 0,0025 0,0032 

Sn 0,0075 0,0071 0,0066 

As <0,0010 <0,0010 <0,0010 
Zr 0,0066 0,0062 0,0067 

Bi 0,0034 0,0059 >0,0070 

Ca 0,0017 0,0018 0,0020 

Sb 0,0027 0,0032 0,0031 

Se 0,0047 0,0049 0,0054 

B <0,0001 <0,0001 0,0002 
N 0,0658 0,0763 0,0702 

O 0,0097 0,0072 0,0084 

Fe 66,6 65,2 64,2 

As perdas de crómio e molibdénio nas escórias foram insignificantes, o que foi 

comprovado pela análise das amostras finais que corresponderam aos valores 

apontados nas correções.  
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A composição química das 3 ligas obtidas está dentro dos limites dos aços 

refratários do tipo 27Cr-4Ni, que podem ter a designação GX40CrNiSi27-4 e número 

de material 1.4823. Tendo todas as ligas o mesmo teor de crómio, o molibdénio 

apenas cumpre o limite na liga base normalizada (liga mãe sem Mo) - norma EN 

10295.  

Aplicando as expressões de Cr equivalente e de Ni equivalente (diagrama de 

Schaeffler), atrás referidas, à liga em estudo tem-se (a utilização das cores azul, 

verde e laranja destina-se a identificar na figura 17 as ligas respetivas): 

Cr equivalente (liga sem Mo) = (26) + 2(1.2) + 1,5 (0.12) + 5 (0.07) + 5,5 (0.05) + 

1,75 (0.05) + 1,5 (0) + 0,75 (0.05) = 29.33 

Cr equivalente (liga com 1% Mo) = 30.84 

Cr equivalente (liga com 2% Mo) = 32.35 

Ni equivalente (liga sem Mo) = (4) + (0.06) + 0,5 (0.9) + 0,3 (0.15) + 25 (0.07) + 30 

(0.5) = 21.31 

Ni equivalente (liga com 1% Mo) = 21.96 

Ni equivalente (liga com 2% Mo) = 21.71 

Aplicando os valores obtidos ao diagrama de Schaeffler (Figura 16), podemos 

concluir que estamos no campo da austenite + ferrite  para todas as opções Nestes 

aços existe a ferrite delta () de elevada temperatura nas ligas Fe-Cr.:  

  

Figura 16 – Diagrama de Schaeffler. Efeito dos elementos de liga na estrutura dos 

aços Cr-Ni [9], com as linhas de Cr e Ni equivalentes da liga em estudo. 
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3.2 - Análise metalográfica em microscópio ótico 

De uma forma geral, observam-se alterações na microestrutura devido aos 

tratamentos térmicos aplicados. Os diferentes teores de molibdénio também 

mostram diferenças. 

 

Figura 17 – Liga mãe sem Mo com TT 750ºC. Aspeto da estrutura com baixa 

ampliação (utilizada a objetiva de 50X). 

 

 Figura 18 - As cast – Liga mãe sem Mo  Figura 19 - As cast – 2% Mo 500x 

Nestas duas imagens (Fig.18 e Fig.19), temos à esquerda uma amostra de liga mãe 

e à direita uma amostra com 2% de Mo. É notória a diferença resultante da 

composição química. É visível na imagem da direita uma estrutura mais complexa, 

com presença de novas fases/precipitados.  
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Figura 20 - As cast – Liga mãe sem Mo Figura 21 - TT 750º – Liga mãe sem Mo  

Nas duas imagens acima (Fig.20 e Fig.21) por comparação observa-se que na 

imagem da direita, da amostra tratada a 750º, surgem umas aureolas à volta dos 

grãos da fase mais escura (ferrite).  
 

 

Figura 22- 750º – Sem Mo Figura 23 - 750º – 1% Mo Figura 24 - 750º – 2% Mo  

Nas três imagens acima (Fig.22, Fig.23, e Fig.24), observa-se um aumento da 

complexidade da estrutura, com o aumento do teor em Mo, sendo a amostra com 

2% a estrutura mais complexa, que será discutida mais para a frente (no SEM).  
 

 

 Figura 25 - 950º – Sem Mo Figura 26 - 950º – 1% Mo Figura 27 - 950º – 2% Mo  

Nas três imagens acima (Fig.25, Fig.26, e Fig.27), observa-se um aumento da 

complexidade da estrutura, com o aumento do teor em Mo, sendo a de 2% a 

estrutura mais complexa, no entanto não é tão evidente a diferença entre amostras 

como a 750ºC. 
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Figura 28 – Amostra da liga mãe sem Mo com TT 750ºC  

Na Figura 28 pode-se observar a ferrite e a austenite e também o início da 

nucleação da fase sigma na interface ferrite/austenite. 
 

 

Fig. 29 - Microscópio Ótico - As cast – 2% Mo 

Na Figura 29 observa-se uma imagem de microscópio ótico, com carbonetos 

precipitados no seio da ferrite.  

Nucleação de fase sigma ao longo da interface  /  
com empobrecimento de Cr e de Carbono provenientes 

da ferrite 

Ferrite  

Austenite  

Carbonetos 
precipitados na 

ferrite 

Austenite  

Ferrite  
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3.3 - Análise metalográfica em microscópia eletrónica SEM 

Na Figura 30 observam-se, por tecnologia de eletrões retro difundidos do SEM, ao 

longo dos limites da ferrite/austenite, carbonetos de crómio (mais escuros) e um 

composto rico em molibdénio (branco), possivelmente carboneto de molibdénio 

(Mo2C). A precipitação de carbonetos de crómio retira crómio às áreas envolventes 

tornando-as mais suscetíveis à corrosão. 
 

 
Figura 30 - Imagem da estrutura da amostra com 2% de Molibdénio “As cast” 

 

Figura 31 - Amostra com 2% de Mo, 
tratada a 750º. Imagem SEM com 
resultados dos elementos químicos 
presentes no ponto claro da imagem 
(cruz na zona inferior à esquerda). 
Os resultados sugerem tratar-se de 
um carboneto de molibdénio e 
crómio. 

Element 
Symbol 

Atomic 
Conc. 

Weight 
Conc. 

Oxide 
Symbol 

Stoich. 
wt 
Conc. 

Fe 38.96 46.62 Fe 45.00 
Cr 18.78 20.92 Cr 20.20 
Mo 9.15 18.81 Mo 18.16 
C 25.17 6.48 C 6.25 
Si 5.23 3.15 SiO2 6.50 
Ni 1.83 2.30 Ni 2.22 
Zr 0.88 1.73 Zr 1.67 
     

  

Carbonetos 
de crómio 

Composto rico 
em Molibdénio 
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Element 
Symbol 

Atomic 
Conc. 

Weight 
Conc. 

Oxide 
Symbol 

Stoich. 
wt 
Conc. 

Cr 40.57 56.46 Cr 56.06 
Fe 18.17 27.16 Fe 26.96 
C 39.19 12.60 C 12.51 
Mo 1.22 3.14 Mo 3.12 
Si 0.85 0.64 SiO2 1.35 
      
Figura 32 - Amostra com 2% de 

Mo, tratada a 750º. Imagem SEM 

com resultados dos elementos 

químicos presentes no ponto 

claro da imagem (cruz na zona 

central à esquerda). Os 

resultados sugerem tratar-se de 

um carboneto de crómio, sendo os mais comuns nestes aços os M23C6, com fórmula 

(Cr, Fe, Mo)23C6, têm ponto de fusão entre 600 e 950ºC. Os menos comuns M7C3 têm 

ponto de fusão entre 700 e 950ºC [12]. 

 

 

 

Element 
Symbol 

Atomic 
Conc. 

Weight 
Conc. 

Oxide 
Symbol 

Stoich. 
wt Conc. 

Fe 31.45 49.78 Fe 52.24 
Cr 15.63 23.03 Cr 24.17 
C 25.94 8.83 C 9.27 
O 14.85 6.73   
Mo 1.52 4.13 Mo 4.34 
Ni 1.76 2.92 Ni 3.07 
N 6.30 2.50 N 2.62 
Si 2.23 1.78 SiO2 3.99 
     Figura 33 - Amostra com 2% de Mo, 

tratada a 750º. Imagem SEM. Os 

resultados apontam para um nitreto 

de crómio M2N cuja fórmula é 

(CrFe)2N 
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Na Figura 34, a microscopia eletrónica permitiu analisar com maior detalhe a 

complexidade da estrutura desta amostra tratada termicamente e a presença da 

fase rica em Mo precipitado, provavelmente carbonetos (partículas brancas). O 

excesso de Mo que não foi dissolvido na ferrite, precipita na forma de carbonetos, 

existindo também fases intermetálicas como a fase Sigma e a fase Chi que 

precipitam no intervalo de temperaturas a que o tratamento térmico foi realizado 

(750ºC). A fase Sigma tem a formula (Fe,Ni)x(Cr,Mo)y [13] e tem ponto de fusão 

entre 550 e 1050ºC, enquanto a fase Chi, mais complexa, com fórmula Fe36Cr12Mo10 

(FeNi)36Cr18(TiMo)4 tem ponto de fusão entre 600 e 900ºC [12]. A fase Chi coexiste 

com a fase sigma, é dura e frágil e refiro-a porque surge quando existem compostos 

de molibdénio disponíveis [12]. 
  

 

Figura 34 - Amostra com 2% de molibdénio após TT isotérmico a 750º durante 6h  

Carboneto de 
molibdénio  

Fase Sigma ou fase 
Chi 
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Figura 35 – Mapeamento do molibdénio noutro equipamento SEM. Neste 

equipamento de microscopia eletrónica de varrimento é necessário comparar a 

imagem de cima com a imagem azul. As regiões mais claras representam maior 

concentração do elemento, neste caso molibdénio. 
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Figura 36 - Pormenor da estrutura da 

amostra com 2% de molibdénio “As 

cast”. 

Nas imagens abaixo estão identificados 

os elementos químicos principais e a 

sua distribuição. O elemento 

identificado no topo de cada imagem 

colorida, encontra-se em maior 

concentração quando a cor é mais 

clara. Por exemplo, na imagem original, 

as formas mais escuras são ricas em crómio e molibdénio, envolvidas por uma zona 

com maior quantidade de níquel. 
 

Iron 

 

Chromium 

 

Nickel 

 

Molybdenum 

 

Silicon 
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Figura 37 - Imagem da estrutura da 

amostra com 2% de molibdénio “As cast”. 

O quadrado azul no centro da imagem foi 

ampliado no canto superior direito e a 

concentração dos elementos químicos 

presentes nessa ampliação encontra-se 

abaixo. 

 

 

 

 

Iron 

 

Chromium 

 

Nickel 

 

Molybdenum 

 

Silicon 

 

Zirconium 

 

    

Na ampliação da figura 37 acima, foi feito o mapeamento dos elementos ferro, 

crómio, níquel, molibdénio, silício e zircónio. Em cada imagem colorida do 

elemento, pode ver-se a que a concentração desse elemento é maior nas zonas 

mais claras. Conclui-se que a forma branca central é um composto rico em 

molibdénio, possivelmente Mo2C.  
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Figura 38 - Pormenor da estrutura da 
amostra com 2% de molibdénio após TT a 
750ºC durante 6h. 

Análise de composição ao longo da 
linha tracejada, na imagem da 

esquerda: 
 
A mancha preta à direita foi identificada 

como Al2O3 (69%), com Mo na envolvente, 

possivelmente introduzida no processo de 

desoxigenação do banho. 

 

Iron 

 

Chromium 

 

Niobium 

 

Silicon 

 

Aluminium 

 

Nickel 

 

Molybdenum 

 

Combined line scan 

 

Podemos ver nas imagens 

coloridas dos “picos” de 

cada elemento 

identificado e na imagem 

do Combined line scan, a 

variação de concentração 

de cada elemento 

relativamente à Fig. 38.  
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Figura 39 - Estrutura da amostra com 2% 

de molibdénio após TT a 950ºC por 1 h. 

 

Análise de composição ao longo da linha 

tracejada, na imagem da esquerda 

 

Confirma-se novamente maior concentração 

de composto rico em molibdénio nas formas 

brancas.  

 

 

 

Iron 

 

Chromium 

 

Silicon 

 

Nickel 

 

Molybdenum 

 

Combined line scan
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3.4 - Ensaios mecânicos 

 

3.4.1 - Ensaios de tração 

Os resultados obtidos apresentam-se nos gráficos seguintes: 
 
 

 

Figura 40 – Influência do teor de molibdénio no Rm 

 

 

Figura 41 – Influência do teor de molibdénio no Rp0,2%   
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Figura 42 – Influência do teor de molibdénio no Alongamento 
 

 

Verifica-se que a liga com 2% de molibdénio apresenta valores mais elevados de Rm 

e Rp0,2% e valores mais baixos de Alongamento em todas as situações. Verifica-se 

um aumento progressivo do valor de Rm à medida que aumenta o teor de 

molibdénio relativamente às amostras sem tratamento térmico. Confirma-se assim 

na prática, o pressuposto de que o molibdénio melhora a resistência à rotura, 

promovendo a estabilização dos carbonetos (atua como estabilizador da ferrite).  

Quando se aplicam os tratamentos térmicos, a liga sem Mo aumenta o Rm a 750º e 

diminui o seu valor a 950º, enquanto a liga com 1% de Mo diminui progressivamente 

o Rm. Os valores de Rp0,2% não sofrem variações muito significativas na mesma 

liga, variando o TT, mas é de realçar o constante aumento de cerca de 100 N/mm2 

da liga com 2% de Mo, relativamente às restantes. Os valores de alongamento ficam 

dispostos por ordem decrescente de acordo com o teor de molibdénio quando se 

aplicam os tratamentos térmicos.  
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3.4.2 - Ensaios de resiliência Charpy 

 

 

Figura 43 – Influência do teor de Mo na variação de resiliência  

 

Figura 44 –Influência do tratamento térmico na variação de resiliência  

 

Nos ensaios de resiliência Charpy, observa-se que relativamente à influência do 

teor de molibdénio, temos valores mais baixos na liga com 2% de Mo relativamente 

à liga mãe e à liga com 1%.  

A influência do tratamento térmico mostra ser uma descida na resiliência a 750ºC 

em todas as ligas relativamente ao “As cast”. O tratamento a 950ºC também 

regista descida de valores, exceto na liga com 2% de Mo, que regista uma subida. 
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3.4.3 - Ensaios de dureza (macro) 

 

 

Figura 45 – Variação de dureza em função do teor de Mo e do tratamento térmico 
 

  

Figura 46 –Variação de dureza mediante tratamento térmico 

Nos ensaios de dureza, a percentagem de molibdénio revela ter influência nos 

resultados. Relativamente à liga mãe sem molibdénio, com 1% de molibdénio os 

valores de dureza descem e com 2% verifica-se um aumento marcante de dureza. 

Os tratamentos térmicos mostram subida de dureza nas amostras de liga mãe e 

com 1% de molibdénio, com maior relevância no estágio a 750ºC (mais longo).  

Nas amostras com 2% de molibdénio, os tratamentos térmicos fazem descer os 

valores de dureza. Porém estas amostras com 2% apresentam sempre valores de 

dureza significativamente mais altos do que a liga mãe e a liga com 1%. 
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3.5 - Ensaios de corrosão 

As imagens dos resultados obtidos são as seguintes: 

 
Figura 47 –Amostras 0 % – “As cast” – coloração viva, sem picadas de grande dimensão 

 
Figura 48 –Amostras 1 % – “As cast”, coloração castanha, sem picadas de grande dimensão 

 
Figura 49 –Amostras 2 % – “As cast”, coloração castanha, sem picadas de grande dimensão  



 

42 
 

 

 
Figura 50 –Amostras 0 %  – 750º coloração viva, com picadas de grande dimensão 

 

 
Figura 51 –Amostras 1 %  – 750º coloração castanha, com picadas de média dimensão 

 

 
Figura 52 –Amostras 2 % – 750º coloração castanha, sem picadas de média dimensão 
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Figura 53 –Amostras 0 % – 950º coloração viva, com picadas de grande dimensão 

 

 
Figura 54 –Amostras 1 % – 950º coloração viva, com picadas de grande dimensão 

 

 
Figura 55 –Amostras 2 % – 950º coloração viva, sem picadas de média dimensão  

 

A corrosão por pitting ocorre devido a descontinuidades no filme passivo, neste 
caso provocadas pelo ataque localizado por iões cloreto (Cl-). A resistência à 
corrosão aumenta com a adição de Mo, conforme explicado na discussão de 
resultados.  
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3.5.1 – Perdas de massa das amostras de corrosão 
Tabela 3.5 – Resultados dos ensaios de corrosão – Perda de massa 

Placa 
 

Área em 
mm2 

Área em 
m2 

Diferença 
massa* 

Perda de massa 
g/m2 

 0% Mo placa 1 4079,97 0,00407997 2,15831 529,00 
 As placa 2 4057,02 0,00405702 1,86649 460,06 Média 

 cast placa 3 4059,44 0,00405944 2,00244 493,28 494,12 
1% placa 1 4049,31 0,00404931 1,40395 346,71 

 As placa 2 4059,86 0,00405986 1,39305 343,13 Média 
cast placa 3 4054,22 0,00405422 1,47772 364,49 351,44 
2% placa 1 3874,49 0,00387449 1,68291 434,36 

 As placa 2 3868,23 0,00386823 1,80745 467,26 Média 
cast placa 3 3928,88 0,00392888 1,63672 416,59 439,40 

0% Mo placa 1 4007,04 0,00400704 1,95375 487,58 
 750º placa 2 4013,80 0,00401380 2,53530 631,65 Média 

6h placa 3 3993,41 0,00399341 2,06605 517,36 545,53 
0% Mo placa 1 4057,02 0,00405702 1,70979 421,44 

 950º placa 2 4048,72 0,00404872 1,66869 412,15 Média 
1h placa 3 4014,56 0,00401456 1,98570 494,62 442,74 
1% placa 1 4002,24 0,00400224 1,67054 417,40 

 750º placa 2 3999,42 0,00399942 1,81683 454,27 Média 
6h placa 3 4004,73 0,00400473 1,57470 393,21 421,63 
1% placa 1 4073,18 0,00407318 1,16968 287,17 

 950º placa 2 4075,28 0,00407528 1,45846 357,88 Média 
1h placa 3 4077,88 0,00407788 1,46436 359,10 334,71 
2% placa 1 3908,93 0,00390893 1,58118 404,50 

 750º placa 2 3897,16 0,00389716 2,06509 529,90 Média 
6h placa 3 3856,48 0,00385648 1,49305 387,15 440,52 
2% placa 1 4018,42 0,00401842 1,70945 425,40 

 950º placa 2 3979,78 0,00397978 1,70089 427,38 Média 
1h placa 3 3883,58 0,00388358 1,62922 419,51 424,10 

* Diferença de massa por média de 3 pesagens individuais de cada placa (critério aceitação ≤ 0,02 mg) 

 
Figura 56 – Variação de perda de massa agrupada por tipo de Tratamento Térmico 
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Figura 57 – Perda de massa mediante teor de Mo, sem TT 

 
Figura 58 – Perda de massa mediante teor de Mo, com TT 750º 

 
Figura 59 – Perda de massa mediante teor de Mo, com TT 950º 
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Capítulo 4 – Discussão de Resultados e 
Conclusões 

Os resultados obtidos nos ensaios descritos no capítulo 3, são discutidos nos 

parágrafos seguintes. Os resultados de cada tipo de ensaio são discutidos 

separadamente. De uma forma geral os resultados experimentais tiveram sucesso e 

estão em linha com os pressupostos da parte teórica.  

4.1 – Análises químicas 

Dos resultados obtidos nas análises químicas, foi possível verificar que o processo 

de adição dos elementos durante o processo de correção da composição na fusão, 

foi bem sucedido porque as perdas de crómio e molibdénio nas escórias foram 

insignificantes e isto foi comprovado pela análise das amostras finais que 

corresponderam aos valores apontados nas correções.  

Na produção destas ligas, deve ser levada em conta a importância do processo de 

adição da ferro-liga Fe-Mo e de pormenores como a sua dimensão, dado que 

granulados finos facilitam a sua dissolução e solubilização no banho. Podem obter-

se efeitos indesejáveis se o molibdénio não ficar dissolvido e criar “ilhas” de Mo 

nas fronteiras de grão, potenciais focos de corrosão por picadas. O excesso de 

molibdénio pode também ter esse efeito. Neste estudo foi determinado que de 

uma forma geral se obtêm melhores resultados com 1% de molibdénio. Com 2% de 

Mo têm-se piores resultados, além do custo ser mais elevado. 

A composição química das 3 ligas (liga mãe, 1% e 2% de molibdénio) está dentro dos 

limites dos aços refratários do tipo 27Cr-4Ni (material 1.4823 na norma EN 10295) 

conforme desejado (com exceção do Mo na liga 1% e 2%), pelo que foi conseguido o 

objetivo primário de produzir ligas comparáveis entre si, apenas com teores de 

molibdénio diferentes.  

Por cálculo do crómio e níquel equivalentes das 3 ligas conclui-se que todas estão 

dentro do mesmo domínio dos aços com austenite + ferrite.  
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4.2 - Tratamentos térmicos 

Os diferentes resultados obtidos nos ensaios mecânicos e microestruturais, com as 

amostras tratadas termicamente, permitem confirmar que os tratamentos térmicos 

foram realizados conforme planeado para simular as situações de utilização destes 

aços a temperaturas elevadas. O arrefecimento ao ar replicou o que acontece no 

processo de produção das peças refratárias na empresa. 

Verificou-se que as perdas de massa nos ensaios de corrosão são mais baixas com o 

tratamento 2 – 950ºC durante 1 hora, do que com o tratamento 1 – 750ºC durante 6 

horas, situação que poderá ser explicada pela menor duração do tratamento 

térmico que reduz o tempo para a ocorrência de transformações estruturais e pelo 

gradiente de temperatura que se traduz em diferentes níveis de eliminação de 

tensões internas e maior estabilidade do filme passivo nas amostras tratadas a 

950ºC. Nos ensaios de tração quando se aplicam os tratamentos térmicos, a liga 

sem Mo aumenta o Rm a 750º e diminui o seu valor a 950º, enquanto a liga com 1% 

de Mo diminui progressivamente o Rm. Os valores de Rp0,2% não sofrem variações 

muito significativas na mesma liga, variando o TT, 

Prevendo que no intervalo de temperaturas 650º a 1 100ºC poderia surgir fase 

sigma ou fase chi, foram realizados os tratamentos térmicos e verificada a sua 

presença tanto na análise metalográfica como nos resultados dos ensaios 

mecânicos, com maior dureza e fragilidade das amostras tratadas. 

Nas amostras com 2% de molibdénio, os tratamentos térmicos fazem descer os 

valores de dureza. Porém estas amostras com 2% apresentam sempre valores de 

dureza significativamente mais altos do que a liga mãe e a liga com 1%. 

4.3 - Análise metalográfica  

Da observação das imagens de microscópio ótico e das imagens de SEM, pode 

retirar-se a mesma conclusão, que os efeitos dos tratamentos térmicos na 

microestrutura são muito relevantes e que a adição de molibdénio também, 

principalmente com o teor de 2%. Observam-se algumas estruturas “As cast” 

simples e que após tratamento térmico são complexas e mostram tipos diferentes 

de precipitados, o que é mais visível nas amostras com 2% de molibdénio. A matriz 

é bifásica, ferrítico-austenitica, com carbonetos de crómio e de molibdénio, 
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nitretos de crómio e fases intermetálicas como sigma e chi. 

Apesar de não ser desejável, conforme previsto observa-se a presença de fase 

sigma ou fase chi, tanto no microscópio ótico onde se vê o início da sua nucleação 

nas fronteiras de grão, como nas imagens de SEM, onde a sua presença é mais 

clara. A ferrite é mais propensa à formação de fase sigma nos aços ferrítico-

austeniticos do que a austenite, pois os elementos estabilizadores da ferrite 

promovem a sua formação. A presença de ferrite delta tem o mesmo efeito de 

aceleração da taxa de precipitação. Outro fator que influencia a formação de fase 

sigma nestes aços refratários é a pré-existência de carbonetos na estrutura, 

conforme observado nos “As cast”, que acelera a precipitação desta fase, devido à 

elevada percentagem de crómio presente. Os carbonetos fornecem crómio à fase 

sigma, principalmente o carboneto Cr7C3, porque relativamente ao carboneto 

Cr23C6, é mais instável à temperatura a que se forma a fase sigma. Se o aço 

refratário estiver instável, como acontece nestas amostras, formam-se carbonetos 

nas fronteiras de grão, (Figura 31), que explicam o aparecimento de fase sigma tão 

cedo, apenas com algumas horas de tratamento térmico. A fase sigma que se 

observa nas imagens está num estado inicial, pois o amadurecimento da fase sigma 

e da plenitude dos seus efeitos prejudiciais só são atingidos após mais de 1000 

horas a temperaturas elevadas (entre 650º e 870ºC). A fase sigma começa a nuclear 

na fronteira de grão entre ferrite e austenite e seguidamente cresce dentro da 

ferrite. O efeito de fragilização do aço é mais prejudicial quando o material que 

habitualmente trabalha a temperaturas elevadas é arrefecido até à temperatura 

ambiente, por exemplo devido a operações de manutenção.  

Observa-se nas imagens SEM a presença de carbonetos de crómio nas fronteiras de 

grão, que retiram crómio às áreas envolventes tornando-as mais suscetíveis à 

corrosão. Foram também identificados nitretos de crómio próximos das fronteiras. 

Nas amostras com 2% de molibdénio observa-se uma quantidade superior de 

carbonetos de molibdénio, possivelmente por excesso do elemento na liga, o que 

de certa forma explica a menor resistência à corrosão verificada nos ensaios, 

relativamente à liga com 1%, que tem o melhor desempenho.  

4.4 – Ensaios de tração  

Verifica-se que a liga com 2% de molibdénio apresenta valores mais elevados de Rm 
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e Rp0,2% e valores mais baixos de Alongamento em todas as situações, conforme 

esperado devido ao aumento do teor de Mo que tem o efeito de aumentar a 

resistência do aço (promove a estabilização dos carbonetos e da ferrite). Verifica-

se um aumento progressivo do valor de Rm à medida que aumenta o teor de 

molibdénio relativamente às amostras sem tratamento térmico. Quando se aplicam 

os tratamentos térmicos, a liga sem Mo aumenta o Rm a 750º e diminui o seu valor 

a 950º, enquanto a liga com 1% de Mo diminui progressivamente o Rm. Os valores 

de Rp0,2% não sofrem variações muito significativas na mesma liga, variando o TT, 

mas é de realçar o constante aumento de cerca de 100 N/mm2 da liga com 2% de 

Mo, relativamente às restantes. Os valores de alongamento ficam dispostos por 

ordem decrescente de acordo com o teor de molibdénio quando se aplicam os 

tratamentos térmicos. Estas variações possivelmente devem-se à reorganização das 

tensões internas e à transformação da ferrite macia na fase sigma mais dura que 

ocorre preferencialmente na exposição prolongada a temperaturas na ordem dos 

750ºC, neste tipo de aços. 

De uma forma geral a introdução de molibdénio na liga mãe não afetou 

grandemente as suas propriedades mecânicas, embora se registem algumas 

variações no alongamento, no Rm e no Rp0,2%, nas amostras expostas a 

temperaturas de serviço. As variações são mais significativas se o teor de 

molibdénio aumentar para 2%, no entanto pelos resultados da resistência à 

corrosão temos melhores resultados com teores de molibdénio próximos de 1%, o 

que pode motivar não produzir peças com 2% de molibdénio para trabalho em 

meios com cloro. No entanto, se para determinados tipos de peças, for mais 

importante ter Rm e Rp0,2% elevados, então recomenda-se teores de molibdénio 

próximos de 2%, uma vez que se constatou um aumento de cerca de 100 N/mm2.  

4.5 – Ensaios de resiliência 

Os resultados obtidos correspondem aos valores esperados. Aplicando os 

tratamentos térmicos os valores de resiliência descem, possivelmente por 

fragilização da liga devido à formação de fase sigma/chi. Temos uma exceção no 

aço com 2% de molibdénio tratado a 950º, o que pode ser motivado por outros 

fenómenos devido à maior complexidade da estrutura observada e dispersão de 

diferentes tipos de carbonetos.  
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4.6 – Ensaios de dureza  

Nos ensaios de dureza, a percentagem de molibdénio revela ter influência nos 

resultados. Relativamente à liga mãe sem molibdénio, com 1% de molibdénio os 

valores de dureza descem e com 2% verifica-se um aumento marcante de dureza. 

Os tratamentos térmicos mostram subida de dureza nas amostras de liga mãe e 

com 1% de molibdénio, com maior relevância no estágio a 750ºC (mais longo).  

Nas amostras com 2% de molibdénio, os tratamentos térmicos fazem descer os 

valores de dureza. Porém estas amostras com 2% apresentam sempre valores de 

dureza significativamente mais altos do que a liga mãe e a liga com 1%. 

4.7 – Ensaios de corrosão  

As amostras dos ensaios de corrosão foram avaliadas de duas formas. Numa 

primeira análise por observação visual foram estimados os efeitos do meio de 

corrosão no aparecimento de picadas na superfície (pitting). Pela análise das 

imagens, em que algumas amostras estão efetivamente muito atacadas, mostrando 

grandes cavidades, consegue-se concluir que a adição de molibdénio tem efeitos 

visíveis na homogeneidade da resistência superficial das peças à corrosão. Nas 

amostras “As-cast” das 3 ligas não são visíveis picadas de grande dimensão. No 

entanto quando são realizados os tratamentos térmicos a 750ºC, nas amostras de 

liga mãe surgem numerosas picadas de grande dimensão em toda a superfície das 

amostras, enquanto nas amostras com 1% apenas surgem algumas picadas de média 

dimensão em algumas zonas e nas amostras com 2% não são visíveis picadas de 

média nem grande dimensão. 

Quando aumentamos a temperatura do tratamento térmico para 950ºC, temos 

novamente resultados agressivos com picadas de grande e média dimensão nas 

amostras de liga mãe em toda a superfície e também nas amostras com 1% de 

molibdénio. As amostras com 2% continuam a não apresentar picadas de grande ou 

média dimensão. Pode-se assim concluir que a percentagem de molibdénio tem 

influência direta no comportamento superficial das amostras, apresentando menos 

pitting quando se aumenta o molibdénio, possivelmente devido ao aumento da 

estabilidade da camada passiva superficial.  

A corrosão por pitting ocorre devido a descontinuidades no filme passivo, neste 

caso provocadas pelo ataque localizado por iões cloreto (Cl-). A resistência à 



 

51 
 

corrosão aumenta com a adição de Mo, existindo uma relação empírica que permite 

comparar a resistência dos materiais mediante a sua composição. Esta relação é 

denominada Numero Equivalente de Resistência à Corrosão, do inglês “pitting 

resistance number equivalent” cuja expressão é PRE = (%Cr) + (3,3 x %Mo) + (16 x % 

N) [14]. Podemos verificar que as percentagens de Mo e N são preponderantes. Nos 

aços da liga mãe, com 1% de Mo e com 2% de Mo, temos respetivamente PRE de 

27,53; 30,54 e 33,84. 

As temperaturas a que as peças estão expostas também têm influência na camada 

superficial das mesmas, tanto na resistência ao pitting como na própria cor 

superficial que indicia diferentes tipos de camadas passivadas formadas. 

Numa segunda análise mais objetiva às amostras, foi quantificada a perda de massa 

no ensaio de corrosão, por gravimetria. Nas amostras de liga mãe, sem molibdénio, 

não ocorreram surpresas, tal como previsto foram as que apresentaram maiores 

perdas de massa tanto nas “As cast” como nas tratadas termicamente. Nas 

amostras com 1% de molibdénio foram obtidas as menores perdas de massa em 

todas as situações. As amostras com 2% apresentam perdas de massa menores do 

que as amostras “As cast”, mas maiores do que as amostras com 1%. 

Temos assim maior resistência à corrosão nas amostras com 1% de molibdénio e 

seguidamente as amostras com 2%.  

Percentualmente se as peças produzidas se destinarem a trabalhar a temperaturas 

próximas da temperatura ambiente, a adição de 1% de molibdénio pode aumentar a 

resistência à corrosão em cerca de 29%. A adição de 2% de molibdénio também 

aumenta a resistência à corrosão em cerca de 11%. 

Para trabalho a temperaturas próximas dos 750º, o aço com melhor comportamento 

é o aço com 1% de molibdénio, apresentando mais 23% de resistência à corrosão. O 

aço com 2% de molibdénio, apresenta mais 19 % de resistência à corrosão. 

Finalmente, se as peças sofrerem exposição a temperaturas próximas dos 950º, a 

liga com melhor comportamento é a que teve a adição de 1% de molibdénio, 

apresentando mais 24% de resistência à corrosão. O aço com 2% de molibdénio, 

apresenta mais 4 % de resistência à corrosão. 
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Comparando a resistência à corrosão de todas as amostras estudadas entre si 

(melhor resultado versus pior resultado), obtêm-se o melhor comportamento no 

aço com 1% de molibdénio exposto a 950ºC, que relativamente ao aço sem 

molibdénio exposto a 750ºC apresenta mais 39% de resistência à corrosão. 

Este melhor comportamento resultante da adição de molibdénio será resultante da 

sua grande influência na camada passiva, sendo estabilizador da ferrite, 

aumentando a estabilidade do filme de passivação na presença dos cloretos, uma 

vez que a passividade pelo crómio é pouco estável.  

Ainda assim nem todas as amostras com maior pitting são as que apresentam 

maiores perdas de massa, pois o ataque corrosivo penetra na superfície do metal e 

aprofunda-se abrindo cavidades, mas a perda de material é pequena relativamente 

à massa da estrutura. Aqui alguns resultados podem parecer contraditórios com o 

que foi observado na análise do pitting, mas o tipo de camada superficial no metal 

e as ligações existentes podem permitir uma corrosão uniforme acentuada, sem 

que ocorra o surgimento de grandes picadas. Sucede isso nas amostras com 2% de 

molibdénio, que apresentam o melhor aspeto superficial, mesmo nas tratadas 

termicamente, mas são apenas as segundas mais resistentes à corrosão por perda 

de massa. Este melhor aspeto das amostras com 2% explica-se pelo aumento da 

resistência ao pitting que a adição de molibdénio confere, um dos seus efeitos mais 

conhecidos. 

Foi conseguido o objetivo de melhorar a resistência à corrosão, por introdução de 

molibdénio. O material que se comportou melhor foi o aço com 1% de molibdénio 

que aumenta em 29% a resistência à temperatura ambiente, em 23% a 750ºC e em 

24% a 950ºC. As propriedades mecânicas do aço com 1% relativamente à liga mãe 

não sofrem alterações significativas, descendo até a dureza. Conseguiu-se assim 

obter um aço que cumpre os requisitos para trabalhar a temperaturas elevadas, 

com boa estabilidade do filme superficial que lhe confere boa resistência à 

corrosão em ambientes com cloro e resistência mecânica suficiente. 

O material com 2% de molibdénio também apresenta maior resistência à corrosão 

do que a liga mãe, pois aumenta em 11% a resistência à temperatura ambiente, em 

19% a 750ºC e em 4% a 950ºC. A sua maior vantagem reside no aumento da sua 
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resistência mecânica (Rm e Rp0,2%) embora também aumente a fragilidade e a 

dureza, e no melhor aspeto superficial relativamente ao pitting.   
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Capítulo 5 - Sugestões para Trabalhos 
Futuros 
 

Para trabalhos futuros sugere-se o seguinte: 

5.1 – Utilizar teores de molibdénio intermédios, nomeadamente 0,6% e 1,5 %, com 

o objetivo de determinar o teor “ideal” mais ajustado às propriedades desejadas 

para as peças a fabricar e tendo em atenção as condições de temperatura e do 

meio ambiente a que são expostas. 

5.2 – Mediante a utilização das peças a fabricar, ponderar se as propriedades 

mecânicas ou a resistência à corrosão têm maior peso na aplicação das peças e 

testar novas combinações de tratamentos térmicos isotérmicos. A velocidade de 

arrefecimento das amostras é um fator importante a levar em conta. 
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Apresentam-se nestes anexos imagens ilustrativas das estruturas metalográficas 

analisadas e dos efeitos obtidos nos ensaios de corrosão realizados. Trata-se de 

imagens que de uma forma mais exaustiva pretendem mostrar os resultados obtidos 

em todas as situações estudadas. No corpo da dissertação encontram-se apenas 

algumas imagens representativas selecionadas. 

 

Estruturas metalográficas obtidas: 

 

 

Figura 60 – Amostra da liga base sem Mo – 100 X 
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Figura 61 –Amostra da liga base sem Mo – 200 X 

 

Figura 62 –Amostra liga base sem Mo – 50 X 
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Figura 63 –Amostra da liga base sem Mo – 500 X 

 

Figura 64 –Amostra da liga base sem Mo com TT 750ºC – 100 X 
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Figura 65 –Amostra da liga base sem Mo com TT 950ºC – 500 X 

 

Figura 66 –Amostra da liga base sem Mo com TT 950ºC – 500 X 
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Figura 67 –Amostra da liga 1% Mo sem TT – 100 X 

 

Figura 68 –Amostra da liga 1% Mo sem TT– 50 X 
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Figura 69 –Amostra da liga 1% Mo sem TT– 500 X 

 

Figura 70 –Amostra da liga 1% Mo com TT 750º – 100 X 



 

63 
 

 

Figura 71 –Amostra da liga 1% Mo com TT 750º – 50 X 

 

Figura 72 –Amostra da liga 1% Mo com TT 750º – 500 X 
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Figura 73 –Amostra da liga 1% Mo com TT 950º – 500 X 

 

Figura 74 –Amostra da liga 1% Mo com TT 950º – 500 X 
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Figura 75 –Amostra da liga 2% Mo sem TT – 100 X 

 

Figura 76 –Amostra da liga 2% Mo sem TT – 50 X 
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Figura 77 –Liga com 2% Mo sem TT. Os precipitados estão no interior dos grãos mais escuros de ferrite 

 

Figura 78 –Amostra da liga 2% Mo com TT 750º – 100 X 
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Figura 79 –Amostra da liga 2% Mo com TT 750º – 500 X 

 

Figura 80 –Amostra da liga 2% Mo com TT 950º – 500 X 
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Figura 81 –Amostra da liga 2% Mo com TT 950º – 500 X 

 

Figura 82 –Amostra da liga 2% Mo com TT 950º – 50 X 
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Ensaios de corrosão. Imagens das superfícies obtidas: 

 

Figura 83 – Amostra 0 % ampliada – “As cast” – Coloração viva, sem picadas de grande 
dimensão 

 

Figura 84 – Amostra 0 % ampliada – “As cast” – Coloração viva, sem picadas de 
grande dimensão 
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Figura 85 –Amostra 1 % ampliada – “As cast”, Coloração castanha, sem picadas de 

grande dimensão 

 

 

Figura 86 –Amostra 1 % ampliada – “As cast”, Coloração castanha, sem picadas de 

grande dimensão 
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Figura 87 –Amostra 1 % ampliada – “As cast”, Coloração castanha, sem picadas de 

grande dimensão 

 

Figura 88 –Amostra 2 % ampliada – “As cast”, Coloração castanha, sem picadas de 

grande dimensão 
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Figura 89 –Amostra 2 % ampliada – “As cast”, Coloração castanha, sem picadas de 

grande dimensão 

 

Figura 90 –Amostra 2 % ampliada – “As cast”, Coloração castanha, sem picadas de 

grande dimensão 
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Figura 91 – Amostra 0 % ampliada – 750º Coloração viva, com picadas de grande 

dimensão 

 

 

Figura 92 – Amostra 0 % ampliada – 750º Coloração viva, com picadas de grande 

dimensão 
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Figura 93 – Amostra 0 % ampliada – 750º Coloração viva, com picadas de grande 

dimensão 

 

Figura 94 – Amostra 1 % ampliada – 750º Coloração castanha, com picadas de grande 

dimensão 
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Figura 95 – Amostra 1 % ampliada – 750º Coloração castanha, com picadas de grande 

dimensão 

 

Figura 96 – Amostra 1 % ampliada – 750º Coloração castanha, com picadas de grande 

dimensão 
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Figura 97 –Amostra 2 % ampliada – 750º Coloração castanha, sem picadas de grande 

dimensão 

 

Figura 98 –Amostra 2 % ampliada – 750º Coloração castanha, sem picadas de grande 

dimensão 
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Figura 99 –Amostra 2 % ampliada – 750º Coloração castanha, sem picadas de grande 

dimensão 

 

Figura 100 –Amostra 0 % ampliada – 950º Coloração viva, com picadas de grande 

dimensão 
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Figura 101 –Amostra 0 % ampliada – 950º Coloração viva, com picadas de grande 

dimensão 

 

Figura 102 –Amostra 0 % ampliada – 950º Coloração viva, com picadas de grande 

dimensão 
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Figura 103 –Amostra 1 % ampliada – 950º Coloração viva, com picadas de grande 

dimensão 

 

Figura 104 –Amostra 1 % ampliada – 950º Coloração viva, com picadas de grande 

dimensão 



 

80 
 

 

Figura 105 –Amostra 1 % ampliada – 950º Coloração viva, com picadas de grande 

dimensão 

 

Figura 106 –Amostra 2 % ampliada – 950º Coloração viva, sem picadas de grande 

dimensão 
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Figura 107 –Amostra 2 % ampliada – 950º Coloração castanha, sem picadas de grande 

dimensão 

 

Figura 108 –Amostra 2 % ampliada – 950º Coloração viva, sem picadas de grande 

dimensão 

 


