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A norma N-2568 determina que após o ensaio de dobramen-
to, o revestimento aspergido sobre o corpo-de-prova não pode 
ter indícios de trincas grosseiras, e/ou desplacamento do reves-
timento. As amostras que apresentarem trincas finas e curtas, na 
região do dobramento serão classificadas como ideal pelo crité-
rio de avaliação visual. A Figura 7 apresenta o critério imposto 
pela norma Petrobras N-2568.

Como pode ser visualizado na Figura 8d, o revestimento de 
Alumínio obteve o melhor comportamento, pois nenhuma fratu-
ra e/ou desplacamento da camada metalizada foi observada na 
região da dobra. A trincas observadas nas demais figuras, mos-
tram uma maior fragilização da camada aspergida por se trata-
rem de revestimentos de maior dureza e baixo alongamento. 

O revestimento de Alumínio atende ao critério de adesão ide-
al, por apresentar a menor formação de trincas superficiais, o que 
leva a interpretação que este revestimento apresenta uma maior 
deformação interlamelar da camada do revestimento, além de 
uma boa adesão ao substrato. Já a amostra revestida com AISI 
316, Figura 8c, segundo a norma N-2568 foi rejeitada pelo cri-
tério de adesão, por apresentar desplacamento do substrato. E 
as demais amostras Figuras 8a e 8b são qualificadas conforme 
a norma de metalização como adesão marginal. A amostra com 
revestimento AISI 420 (Figura 8e) nesse estudo foi classificada 
como rejeitada, por apresentar muitas trincas.

4.1.2 Resultados da análise microestrutural
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 Figura 5. Estrutura para ensaio de dobramento a 180º

3.6 Análise microestrutural

Após a preparação da secção longitudinal da amostra, fo-
ram analisados os resultados das condições de aspersão térmica, 
num microscópio óptico digital Olympus BX51M. Com esse 
aparelho foi possível observar a adesão do revestimento base 
no substrato, bem como analisar a formação de óxidos, poros e 
partículas não fundidas entre as lamelas do revestimento.

Uma varredura foi efetuada na linha do revestimento meta-
lizado para análise geral, sendo digitalizado 5 imagens ao longo 
da metalização. E para efetuar a medição de camada foi utiliza-
do o Software Image Tool, conforme a Figura 6, e dessa forma 
pode-se estipular a dimensão média da camada aspergida. 

Com o uso do mesmo software foi empregada a técnica de 
binarização manual, para obtenção do índice de porosidade na 
microestrutura aspergida. Para padronizar o contraste de corres 
foi adotado o range de binarização de 0-30, para todas as amos-
tras. Essa técnica associa os defeitos da camada do revestimento 
aspergido dentro de uma área total analisada, realizando o con-
traste entre branco e preto, determinando as regiões pretas como 
sendo a porosidade da microestrutura metalizada. 

4. Resultados e Análises 

A seguir são apresentados os resultados obtidos no transcor-
rer do estudo, assim como as análises referentes as característi-
cas dos materiais e ensaios.

4.1 Caracterização dos Revestimentos

4.1.1 Resultados do ensaio de dobramento a 180º

Cutelo de carga Amostra

Cutelos 
de apoio

 

  

      Figura 7. Caracterítica visual dos revestimento metalizados após ensaio de dobramento 180º. 
(a) Característica superficial: critério ideal. (b) Característica superficial: critério marginal. 

(c) Característica superfial: critério rejeitada.  

(a) (b) (c)

 
Substrato

Figura 6. Imagem digital da secção transversal do revestimento.
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As metalografias dos revestimentos aspergidos podem ser 
observadas na Figura 9. Já os resultados das análises microes-
truturais de porosidade e espessura média da camada aspergida 
são observadas na Tabela 3.

As micrografias dos revestimentos de aços inoxidáveis AISI 
308, AISI 316 e AISI 420, evidenciam a presença de porosida-
de entre lamelas, essas falhas estruturais permitirá a entrada e 
acumulo de elementos corrosivos no revestimento, podendo este 
entre em contato com o substrato. A blindagem superficial do 
substrato com esses tipos de revestimentos, mostra-se ineficaz 

na proteção contra o desgaste corrosivo. O revestimento de Alu-
mínio apresentou uma microestrutura de alta coesão lamelar, 
sendo assim a baixa porosidade da camada aspergida indica uma 
menor probabilidade do meio corrosivo externo atingir o subs-
trato, devido a melhor vedação da superfície do substrato.

O baixo índice de porosidade do revestimento em Alumínio 
(amostra 4), confirma a alta coesão lamelar observada na micro-
estrutura desse revestimento, este ainda possui a maior espes-
sura de camada metalizada. Isso indicada uma proteção ainda 
mais eficiente, devido a maior dificuldade do meio corrosivo em 

Poros

Poros

PorosPoros
(a) (b)

(d) (e)

 

 
 

 

Figura 9. Metalografia das amostras selecionadas obtidas por Microscopia Óptica: 
(a) AISI 308. (b) Inconel 625. (c) AISI 316. (d) Alumínio. (e) AISI 420.

Tabela 3. Valores de porosidade e espessura média dos revestimentos.

Nº
Amostra

Analises microestruturais
Porosidade (%) Espessura de camada (µm)

1 5,02    179±26
2 4,01 174±30
3 4,01 185±20
4 0,53 211±43
5 1,29 190±36

(c)

Figura 8. Comportamento dos revestimentos frente ao ensaio de dobramento:
(a) AISI 308. (b) Inconel 625. (c) AISI 316. (d) Alumínio. (e) AISI 420.

TrincasTrincas Desplacamento

(a) (b) (c) (d) (e)
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atingir o substrato. Os valores de porosidade dos demais mate-
riais atendem a exigência da norma Petrobras N-2568, porém 
mesmo estando dentro de índices aceitáveis a vedação não está 
estabelecida, comprometendo significativamente o desempenho 
desses revestimentos no combate do desgaste corrosivo.

4.2 Resultado do ensaio de Polarização 

A Figura 10 apresenta a curva de polarização obtida para o 
aço ASTM 178A em H2SO4, quando analisado pelo método de 
Tafel, com auxílio do Software GPES Manager. Verifica-se no 
gráfico, que a densidade de corrente apresenta um aumento sig-
nificativo do potencial de corrosão (ECORR) de -399mV (ponto 
A). Continuando a elevação de potencial até aproximadamente 
420mV (ponto B), neste ponto observa-se uma acentuada que-
da na densidade de corrente, indicando a formação de um filme 

(ponto C)

(ponto B)

(ponto A)

Figura 10. Curva de polarização para o aço ASTM 178A.

 

passivo. Todavia a densidade corrente volta a aumentar próximo 
a 700mV (ponto C), indicando que o filme passivo não é estável, 
prosseguindo até a dissolução do substrato.

 A Figura 11 apresenta a sobreposição das curvas de polari-
zação para os materiais ensaiados. Verificou-se que o alumínio 
apresentou o menor potencial de corrosão entre os materiais en-
saiados, enquanto o Inconel 625 apresentou o maior. De uma 
forma geral, os materiais apresentaram curva de polarização 
característica, onde nota-se a queda da corrente de corrosão evi-
denciando o início do filme passivo e em seguida, o seu aumen-
to, confirmando a fragilidade do óxido gerado. 

O fenômeno de passivação no alumínio acontece espontane-
amente em sua reação com o oxigênio, pois no processo de me-
talização por aspersão térmica a arco, o revestimento apresenta 
grande quantidade de óxidos e nitretos devido à interação com 
o ar atmosférico. Tal fato contribui para o aumento significativo 

Alumínio

Inconel 625

ASTM 178A

Figura 11. Curvas de polarização dos revestimentos metalizados.
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de sua resistência a corrosão, devido a facilidade de passivação 
do óxido de alumínio. Por esse fato, a curva de passivação do 
alumínio (amostra 4) difere dos demais materiais, apresentando 
uma inclinação de quase 90º, indicando um pequeno crescimen-
to da corrente de corrosão após a passivação, garantindo boa 
resistência a corrosão. Após a utilização do método de Tafel em 
todas as curvas, foram obtidos os valores de potencial e corrente 
de corrosão expostos na no gráfico da Figura 12. 

Observou-se que os revestimentos de Inconel 625 e Alumí-
nio apresentaram os melhores resultados, pois, considerando 
que a corrente de corrosão é diretamente proporcional à taxa de 
corrosão, pode-se afirmar que esses revestimentos apresentaram 
uma taxa de corrosão 10 vezes inferior aos demais. Também se 
observa a corrente crítica necessária para que o metal sofra pas-
sivação.

Ao se comparar o potencial de corrosão do aço ASTM A178 
(-399 mV, ECS), com o potencial de corrosão do revestimento 
com alumínio (-518 mV, ECS), e com o potencial de corrosão 

do Inconel 625 (-248 mV, ECS), verifica-se que o aço é 119 
mV mais nobre que o alumínio em solução de H2SO4 1M. Isto 
significa que, ao se colocar estes dois materiais em contato, o 
alumínio irá proteger o aço pelo processo de proteção catódica, 
onde o alumínio pode se comportar como um anodo de sacrifí-
cio. Por outro lado, o Inconel 625 protegeria o aço pelo processo 
de proteção anódica, semelhante a uma pintura, sendo que qual-
quer desplacamento do revestimento aspergido poderia expor o 
substrato ao processo de corrosão, diferentemente do alumínio 
aspergido.
4.4 Resultado do ensaio de Corrosão Acelerada em Câmara 
de SO2.

O gráfico da Figura 13 apresenta a evolução da variação de 
massa nas amostras submetidas ao ensaio de corrosão acelerada 

Figura 12. Valores de corrente de corrosão para as amostras 
estudadas.

Figura 13. Gráfico de ganho de massa dos revestimentos.

Óxidos Estáveis

(a) (b)

Óxidos Instáveis

 

Figura 14. Corpos de prova após ensaio de corrosão em SO2: 
(a) Revestimento de Alumínio. (b) Aço ASTM 178A sem revestimento.
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em SO2. Pode ser observado, analisando-se os dados obtidos, 
que todos os revestimentos aspergidos apresentaram ganho de 
massa, inclusive o tubo sem revestimento, devido à formação 
de óxidos na superfície. A natureza desses óxidos é responsável 
pela maior ou menor resistência a corrosão dos materiais. 

A Figura 14 apresenta um comparativo entre o comporta-
mento de resistência a corrosão para o alumínio aspergido (Figu-
ra 14a) e para o tubo ASTM 178A na condição sem revestimento 
(Figura 14b). Pode ser observado que os corpos de prova asper-
gidos com alumínio apresentaram a formação de óxidos estáveis 
(característicos da oxidação do alumínio), garantindo maior pro-
teção contra corrosão. Por outro lado, os tubos ensaiados sem re-
vestimento apresentaram a formação de óxido de ferro, os quais 
apresentam menor aderência, facilitando assim a sua remoção e 
por consequência o aumento da velocidade de corrosão. 
       
5. Conclusões

A metalização com o Alumínio obteve melhor comportamen-
to no ensaio de dobramento. Essa característica é decorrente da 
maior ductilidade da camada metalizada, além do menor indice 
de porosidade dentre os revestimentos analisados. O ótimo de-
sempenho desse material frente ao ensiao de dobamento a 180°, 
sugere que existe uma boa adesão entre a camada metalizada de 
Alumínio sobre o substrato de ASTM 178A.

A corrosão acelerada por SO2 revelou que todas as amos-
tras apresentaram formação de óxidos, ou seja, todas obtiveram 
ganho de massa. Dentre os revestimentos estudados, o material 
Alumínio foi o que obteve melhor performance, pois foi o ma-
terial com menor ganho de massa. Esse fator é uma indicação 
do menor índice de corrosão dentre os revestimentos estudados.

O ensaio de polarização revelou que os materiais com maior 
capacidade de pasivação superficial são o Inconel 625 e o Alu-
mínio. Isso se dá pela menor corrente de corrosão que estes 
materiais apresentaram no ensaio, e esse comportamento é um 
sinônimo de boa resistência a corrosão. Na prática o alumínio 
tende a proteger o substrato pelo processo de proteção catódica, 
onde o alumínio se comportar como um anodo de sacrifício. E 
o Inconel 625 realiza uma proteção anódica do tubo constituído 
do aço ASTM 178A. 

Por apresentar bons índices de resistência a corrosão, tanto 
no ensaio de corrosão acelerada por SO2 quanto no teste de po-
larização, o material Alumínio é a melhor indicação dentre os 
revestimentos estudados, para recobrir os tubos do aquecedor 
tubular do tipo recuperativo de fluxo cruzado do Complexo Ter-
moelétrico Jorge Lacerda (CTJL).
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