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Resumo 
 

 

Os vidros metálicos apresentam excelentes combinações de propriedade, como alta resistência 

mecânica aliada a resistências à corrosão e ao desgaste. Entretanto, as pesquisas em ligas contendo 

fase vítrea são realizadas utilizando majoritariamente precursores de elevada pureza e alto custo. 

Dessa forma, existe interesse no desenvolvimento de vidros metálicos obtidos a partir de matérias 

primas mais acessíveis, tais como as ferrosas. O objetivo desse estudo é o desenvolvimento de um 

vidro metálico com elevada resistência a corrosão e ao desgaste a partir do ferro-gusa, uma liga 

ferrosa com elevado teor de impureza e de baixo valor agregado. Inicialmente duas ligas serão 

produzidas, sendo compostas por ferro-gusa acrescido com Cr, Fe-B, Fe-Nb e Fe-Mo. Dessa forma, 

as ligas serão obtidas em forno a arco elétrico, e em seguida processadas através da solidificação 

rápida por melt-spinning. Na sequência as ligas obtidas serão caracterizadas por difração de raios-

x (DRX) e calorimetria exploratória de varredura (DSC). Em suma, espera-se que os materiais 

processados apresentem relevante fração vítrea que resulte em resistência à corrosão aliada à 

resistência ao desgaste. 
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Introdução 
 

 

Os vidros metálicos são uma classe de materiais vítreos formados a partir do resfriamento 

rápido da fase líquida da liga metálica, com intuito de suprimir a cristalização e estabilizar o 

líquido super-resfriado, o qual é um estado metaestável presente entre as temperaturas de 

transição vítrea e fusão (1).  



 

 

  

Pesquisas recentes têm-se mostrado satisfatórias a produção dessa nova classe de materiais com 

elementos de baixa pureza, como o ferro-gusa por exemplo. Mahata e colaboradores (2) avaliaram 

a tendência a formação vítrea de ligas baseadas em ferro-gusa. Nesse estudo, avaliaram que o 

acréscimo de boro, fosforo e cromo causaram um efeito benéfico na capacidade formação vítrea.  

O objetivo deste trabalho consiste em desenvolver uma liga com elevada fração de fase vítrea 

resistente à corrosão e ao desgaste, utilizando o ferro-gusa como liga mestra com adição de ligas 

ferrosas comerciais, como Fe-B, Fe-Mo e Fe-Nb, além do Cr de pureza comercial. 
 

Metodologia 
 

 

As ligas escolhidas para o seguinte trabalho são Fe68Cr8(C,B)24 e Fe61Cr8Mo4Nb4(C0.7B0.3)23. O 

ferro-gusa foi empregado como metal precursor, além de adição de B, Cr, Nb e Mo. A composição 

dos elementos em fração mássica é apresentada na Tabela 1. 
 

Tabela 1 Composição, em massa, dos precursores para a produção das ligas. 

 

O ferro-gusa utilizado foi fornecido pela Aperam South America, ilustrado na Figura 2. A peça 

apresenta uma forma geométrica de tronco de pirâmide com base inferior 121,65 mm, base superior 

apresenta 50,67 mm e altura de 75,26 mm.   
 

 
Figura 2 Ferro-gusa que será utilizado como precursor. 

 

Elementos %C %Si %Mn %Cr %Nb %Mo %B %Fe %Outros 

Gusa 4,18 0,29 0,31 0,02 - - - 94,99 0,20 

Cromo -  0,83 - 98 - - - - 1,62 

Fe-B 0,33 0,57 - - 0,03 - 16,54 82,49 0,04 

Fe-Nb 0,10 1,10 - - 66,40 - - 31,30 1,10 

Fe-Mo 0,03 2,23 - - - 62,58 - 34,69 0,47 

Grafite 99        1,00 



 

 

 

 
A liga foi produzida no laboratório de materiais nanocristalinos (Labnano) no DEMa/UFSCar 

utilizando o forno a arco elétrico da marca Edmund Bühler ou o mini forno a arco elétrico da 

Edmund Bühler, modelo MAM1. Lingotes com aproximadamente 42 g foram confeccionados 

como pré-liga em atmosfera inerte de Ar, homogeneidade assegurada por seguidas refrões. Em 

seguida, a pré-liga foi empregada em processamentos de resfriamento rápido no melt-spinning e 

por fundição centrífuga. 

Visando avaliar a formação vítrea dos materiais processados, faz-se necessário a utilização da 

técnica de difração de raios-x. Desse modo, foi utilizado um difratômetro Bruker, modelo D8 

advance ECO com radiação Cu-Kα cuja emissão característica localiza-se na faixa de 1,54 Å, e o 

equipamento encontra-se presente no LCE. Ademais, o ensaio foi efetuado com parâmetros de 

varredura num intervalo de 20° ≤ 2θ ≤ 90° com passo de 2 °/min. Além disso, para a indexação dos 

picos de raios-x foi utilizado o software X’Pert High Score Plus, bem como referências 

bibliográficas. 

A caracterização térmica dos materiais foi realizada através da técnica de calorimetria diferencia 

exploratória (DSC), visando determinar os parâmetros térmicos como Tg e Tx, os quais são 

fundamentais para avaliar a tendência de formação vítrea. Dessa forma, foi utilizado o DSC 

Netzsch, modelo 404 presente no Laboratório de Análises Térmicas e Termogramvimétricas 

(LATTE) do DEMa/UFSCar, além disso, o ensaio foi realizado com uma taxa de aquecimento de 

40 K/min, sob atmosfera de argônio de elevada pureza, utilizando uma massa de aproximadamente 

10 mg do material a ser analisado. 
 

Resultados e discussão 
 

 

A Figura 1 apresenta os difratogramas de raios-x para as ligas produzidas por solidificação 

rápida: ferro gusa, Fe68Cr8(C,B)24 e Fe68Cr8Nb4Mo4(C,B)22. Observa-se que o ferro gusa 

apresenta picos pronunciados, indexados como ferrita e cementida. Já a liga Fe68Cr8(C,B)24 

também apresentou fases cristalinas, indexadas como ferrita, além de carbetos e boretos. 

Contrariamente às outras ligas, o padrão de difração da liga Fe68Cr8Nb4Mo8(C,B)22 é 

caracterizado pela ausência de picos cristalino, sendo evidente um padrão difuso com um halo 

típico de estrutura não cristalina de um vidro metálico. 

 



 

 

 

Figura 2 – Difratograma de raios-x das ligas em estudo, a saber: ferro gusa, Fe68Cr8(C,B)24 e 

Fe68Cr8Nb4Mo4(C,B)22. 

 

A Figura 3 apresenta as curvas de DSC para as ligas produzidas por solidificação rápida: ferro 

gusa, Fe68Cr8(C,B)24 e Fe68Cr8Nb4Mo4(C,B)22. Observa-se que o ferro gusa e a liga 

Fe68Cr8(C,B)24 não apresentam transição vítrea nem qualquer evento exotérmico relacionado à 

cristalização a partir de uma fase vítrea. Já a liga Fe68Cr8Nb4Mo8(C,B)22 apresenta claramente 

um fenômeno de transição vítrea seguida por um evento exotérmico relativo à cristalização a 

partir da liga vítrea. Tais resultados estão de acordo com os resultados de DRX, Figura 2, que 

apontava a incapacidade de formação de fase vítrea por solidificação do ferro gusa ou 

Fe68Cr8(C,B)24, sendo somente a liga e Fe68Cr8Nb4Mo4(C,B)22 com elevada capacidade de 

formação de vidro metálico, condição essencial para assegurar elevada resistência à corrosão e 

ao desgaste. 

 



 

 

400 500 600 700 800

Ferro-Gusa Centrífuga

Fe
68

Cr
8
(C,B)

24 
Centrífuga

Fe
62

Cr
8
Mo

4
Nb

4
(C,B)

22 
- MS

F
lu

x
o
 d

e
 c

a
lo

r

Temperatura (°C)

Endo

40 K/min

 

Figura 3 – Curvas de DSC das ligas em estudo, a saber: ferro gusa, Fe68Cr8(C,B)24 e 

Fe68Cr8Nb4Mo4(C,B)22. 

 

 

Conclusões 
 

 

A partir de precursores comerciais de baixo custo como ferro gusa e ferro-ligas, foi possível 

desenvolver uma liga ferrosa ligada ao cromo, Fe68Cr8Nb4Mo4(C,B)22, não-cristalina de elevada 

tendência de formação de vidro, promissora como liga de elevada resistência mecânica, à corrosão 

e ao desgate. 
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