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RESUMO 
 

A utilização de aços com maiores teores de Mo na indústria do Petróleo tem 
sido uma alternativa para reduzir os efeitos da corrosão naftênica nas unidades de 
refino. A adição de Mo em ligas Fe-Cr do mesmo modo que aumenta a resistência a 
corrosão naftênica trás alguns inconvenientes, como dificuldade de conformação, 
soldagem e fragilização.  Neste trabalho, lingotes experimentais de ligas Fe-Cr-Mo 
(Cr – 9, 15 e 17% e Mo – 5, 7 e 9%) foram fundidos em forno de indução a vácuo,  
deformados a quente e a frio em laminador laboratorial. A influência da composição 
química na textura cristalográfica de amostras submetidas ao mesmo tratamento 
termo-mecânico foi analisada por difração de raios-x. Os resultados indicam que a 
fibra (111) se torna mais intensa com o aumento dos teores de Mo e/ou de Cr. 

Palavras-chave: Aços inoxidáveis ferríticos, Textura Cristalográfica e Molibdênio  
 

INTRODUÇÃO 
 

Os aços inoxidáveis ferríticos são bastante utilizados na indústria de petróleo 

por possuírem boas propriedades mecânicas e boa resistência à corrosão.  Em 

muitas situações, são também comparáveis ou mesmo superiores aos aços 

austeníticos. Os aços ferríticos são consideravelmente mais econômicos que os 

austeníticos por conterem pouco ou nenhum teor de níquel(1). Entretanto, os 

inoxidáveis ferríticos têm como principais desvantagens em relação aos austeníticos 

as mais baixas ductilidade e tenacidade e as sérias dificuldades encontradas nos 

processos de soldagem(2). 

As aplicações dos aços inoxidáveis ferríticos são as mais diversas e em muitas 

delas é importante o conhecimento da textura cristalográfica e sua evolução com a 

deformação. 

Baixos teores de carbono e nitrogênio melhoram a ductilidade, soldabilidade e 
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a resistência à corrosão. O aumento do teor de cromo e a adição de molibdênio 

aumentam a resistência à corrosão dos aços inoxidáveis ferríticos em diversos 

meios.  

Pesquisas em aços inoxidáveis ferríticos contendo entre 11 e 17%Cr 

constataram que o aumento do percentual de cromo modificou a localização da 

orientação {112}<110> e que a liga 11%Cr revelou uma fibra DL menos definida que 

na liga com 17%Cr. Essa análise quantitativa da textura cristalográfica teve o intuito 

de otimizar a estampabilidade dos aços inoxidáveis ferríticos(3). A alta 

estampabilidade está associada à presença de grande quantidade de planos {111} 

paralelos à superfície da chapa relacionados à textura de recristalização(4). 

No presente trabalho foram fundidos lingotes com diferentes teores de cromo, 

9%, 15% e 17% e de molibdênio, 5%, 7% e 9%, mantendo-se como premissa elevar 

PRE (Pitting Resistance Equivalent) para aumentar a resistência à corrosão por 

pites, mantendo o cromo equivalente no mesmo patamar de modo a não dificultar a 

soldagem.  

Os elementos Cr e Mo podem ser adicionados em conjunto aos aços com 

diversas finalidades, dentre elas conferir resistência mecânica, resistência à fluência 

e resistência à corrosão. A adição ao aço de Molibdênio (de 0 a 7%), Fig. 1-a, e de 

Cromo (de 0 a 19%), Fig. 1-b, amplia o campo ferrítico e reduz o campo austenítico. 

 
a) b)                                                   

 
Figura 1: O efeito da adição de a) Molibdênio e de b) Cromo na região de fase 

austenita nos aços carbono(5). 
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O objetivo deste trabalho é investigar a influência da variação do teor de cromo 

e de molibdênio na textura cristalográfica em aços ferríticos Fe-Cr-Mo, através da 

medida das figuras de pólo por difração de Raios-X. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Lingotes experimentais de 5kg de peso, foram fabricados a partir de Fe, Cr e 

Mo metálicos fundidos no forno de indução a vácuo, forjados e laminados a quente 

no Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT). A 

temperatura de laminação a quente foi de aproximadamente 1000°C.  

Após a laminação a quente o material foi solubilizado por 10 minutos e 

laminado a frio com redução de 50% na espessura.  A nomenclatura adotada, a 

composição química e a temperatura de solubilização aplicada para cada liga estão 

apresentadas na Tab. 1. 

 
Tabela 1: Composição química e temperatura de solubilização aplicada. 

Tipo Cr Mo Fe  Temperatura de  
Solubilização (°C) 

A1 17,62 5,28 Equil. 1000 
B1 15,58 5,32 Equil. 1000 
E1 9,51 5,31 Equil. 1060 
E2 9,95 7,36 Equil. 1060 
E3 9,79 9,32 Equil. 1100 

 
As amostras A1, B1, E1, E2 e E3 laminadas a frio (50%) seguiram para a 

análise de macrotextura através de difração de Raios-X, em difratômetro equipado 

com goniômetro de textura, com radiação Kα de Mo (λ = 0,7093165). Foram 

retiradas amostras retangulares 20 x 25 mm, cada amostra foi desbastada até a 

meia espessura. Após o processo de desbaste a superfície das amostras foi 

submetida a um ataque químico com uma solução de 5% de ácido fluorídrico (HF) e 

95% de peróxido de hidrogênio (H2O2), para eliminar as tensões residuais. 

O cálculo das FDOC’s (Função de Distribuição de Orientação Cristalográfica) 

foi realizado através do software LABOTEX. A textura dos aços foi apresentada 

usando apenas a seção de ϕ2 = 45°, já que para materiais CCC essa seção contém 

as principais fibras (fibra DL e fibra DN) características das texturas de laminação e 

de recristalização. Observou-se a evolução da textura com a variação dos teores de 

cromo e de molibdênio. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A Fig. 2 apresenta a evolução da textura com a redução do percentual em peso 

de cromo nas ligas. Os níveis de intensidade dos planos e direções cristalográficas 

estão identificados por um padrão de cores disposto na legenda ao lado de cada 

FDOC, além dos valores máximos e mínimos das intensidades para cada amostra. 

Mudanças na intensidade e na posição das componentes de textura das ligas 

foram comparadas e relacionadas com variação do percentual de cromo (A1, B1 e 

E1).  

Destacando-se inicialmente as amostras, com mesmo teor de molibdênio (5%) 

e com cromo variando de 17%, 15% e 9%, pode-se verificar a influência do cromo 

na textura através da Fig. 2. 

 

   
a) A1(17%Cr)                           b) B1(15%Cr)                    c) E1(9%Cr) 

 
Figura 2: Evolução da textura com variação de cromo em amostras LF50%. a) 

A1(17%Cr); b) B1(15%Cr) e c) E1(9%Cr). 
 

Na amostra A1, Fig. 2-a, o pico máximo ocorre na componente {112}<110>, 

paralela à direção de laminação (DL). Na fibra DN, destacam-se as componentes 

próximas de {111}<132> e {111}<112>, paralelas à direção normal ao plano da 

chapa (DN). A componente {001}<110> aparece com baixa intensidade. 

Na Fig. 2-b, amostra B1, aparece um pico máximo próximo a componente 

{112}<110>  e a fibra DN tem menor intensidade do que para amostra A1. A 

intensidade da componente {001}<-110> é maior na amostra E1, Fig. 2-c, do que 

para as amostras A1 e B1. O pico máximo da amostra E1 também ocorre na fibra 

DL, próximo a componente {112}<110>, sendo que de forma mais distribuída e 

menos intensa do que para as amostras A1 e B1. 

Verifica-se que a elevação do percentual de cromo de 9% (E1) para 17% (A1) 

provoca um aumento da intensidade da fibra DL. Em 1993, Raabe estudou os aços 
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inoxidáveis ferríticos com 11-17%Cr e constatou que o aumento do teor de cromo 

muda a componente {112}<110> para maiores ângulos Φ na fibra DL(3). No 

diagrama da intensidade em função da posição angular na fibra DL (Fig. 3) verifica-

se o aumento da intensidade do pico da amostra E1 para a amostra A1, mas não o 

deslocamento desse pico que permanece em torno de 25° para as três amostras 

(A1, B1 e E1). Esse comportamento está detalhado na Fig. 3, com o diagrama da 

intensidade em função da fibra DL. 

 

                     

 
Figura 3: Diagrama da intensidade dos picos em função da posição angular na fibra 

DL para as amostras A1, B1 e E1. 

 
A intensidade da fibra DN também foi afetada pela redução do teor de cromo 

sendo menos intensa para a amostra E1. Revelando uma maior presença de planos 

{111} nas ligas com maior teor de cromo A1 e B1. Enquanto que a componente 

{001}<110> aumenta de intensidade com a diminuição do teor de cromo, sendo mais 

forte para a liga E1. 

A Fig. 4 compara a evolução da textura com relação à variação do percentual 

de molibdênio (5%, 7% e 9%) e o teor de cromo fixo em 9%. A amostra E2 (7% Mo) 

possui picos máximos próximos às componentes {001}<110>. A intensidade na fibra 

DN está distribuída nos planos {111} e também ocorreu uma maior distribuição da 

intensidade nos planos {001}. Para a amostra E3 os picos de maior intensidade 

estão mais concentrados nas componentes {001}<130>  e nas componentes 

LEGENDA 
E1 
B1 
A1 
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{111}<112>. A fibra DL para as amostras E1, E2 e E3 é fraca quando comparada 

com as amostras A1 e B1. 

 

 
a) E1(5%Mo)                         b) E2(7%Mo)                    c) E3 (9%Mo) 

 
Figura 4: Evolução da textura com variação de molibdênio em amostras LF50%. a) 

E1(5%Mo); b) E2(7%Mo) e c) E3(9%Mo). 

 
A elevação do teor de molibdênio de 5% (E1) para 9% (E3) intensifica a fibra 

DN, especificamente a componente {111}<112>. Conforme pode ser observada para 

os ângulos de 15° a 35° e de 55° a 75° a fibra DN é mais intensa na amostra E3.  A 

Fig. 5 apresenta um diagrama da intensidade dos picos com relação ao ângulo na 

fibra-DN.  

 

                           

Figura 5:  Diagrama da intensidade dos picos em função da posição 

angular na fibra-DN para as amostras E1, E2 e E3 . 

LEGENDA 
E3 
E1 
E2 
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A alta estampabilidade está associada à presença de grande quantidade de 

planos {111} paralelos à superfície da chapa relacionados à textura de 

recristalização (4). Enquanto que a baixa estampabilidade está associada à grande 

incidência de planos {001} paralelos à superfície da chapa (6). Essa característica 

dos aços ferríticos foi confirmada por vários outros trabalhos relacionando a textura 

de aços ferríticos (7), (8), (9). Para o aço 444 (17Cr2Mo) laminado a frio com redução de 

60%, observou-se a presença as componentes{111}<121> e {001}<110> (10). 

 
CONCLUSÕES 
 
1. O aumento do percentual de Cr intensifica a fibra DL próximo à componente 

{112}<110> e a fibra DN com maior presença dos planos {111} nas amostra A1 e B1. 

Enquanto que a componente {001}<110> aumenta de intensidade com a diminuição 

do teor de cromo na liga E1.  

2. Maiores teores de Mo intensificam a componente {111}<112> na fibra DN e os 

planos {001}, enquanto reduz a intensidade da fibra DL.  
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INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOSITION IN CRYSTALLOGRAPHIC TEXTURE 
Fe-Cr-Mo ALLOYS 

 
 

ABSTRACT 
 
 

The use of steels with higher contents of Mo in the oil industry has been an 
alternative to reduce the effect of naphthenic corrosion in refining units. The addition 
of Mo in Fe-Cr alloys in the same manner that increases resistance to corrosion 
naphthenic causes some difficulties such as difficulty of forming, welding and 
embrittlement. In this work, experimental ingots of Fe-Cr-Mo alloys (Cr - 9, 15 and 
17%, Mo - 5, 7 and 9%) were melted in vacuum induction furnace and hot and cold 
rolled in a laboratory rolling mill. The influence of chemical composition on 
crystallographic texture of samples subjected to the same thermo-mechanical 
treatment was analyzed by x-ray diffraction. The results indicate that fiber (111) 
becomes more intense with increasing Mo and/or Cr contents. 

 
 
 

Key-words: Ferritic stainless steels, crystallographic texture and Molybdenum. 
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