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RESUMO 

Este trabalho investigou o fenômeno da degradação de revestimentos obtidos 

por aspersão térmica pelas técnicas de HVOF e plasma spray, de um sistema metal 

cerâmico à base de NiCr (NiCr-Cr3C2), submetido à erosão, desde a temperatura 

ambiente até 800°C, relacionando a resistência à erosão à sua microestrutura. Os 

revestimentos erodidos tiveram o sistema NiCr-Cr3C2 com percentual das fases 

variável. No caso dos revestimentos obtidos por HVOF investigou-se o 

comportamento em revestimentos com 0, 35, 70 e 75% de fase Cr3C2 na matriz 

metálica, NiCr. Já no caso dos revestimentos obtidos por plasma spray avaliou-se o 

comportamento em revestimentos com 0, 35, 70 e 100% de fase Cr3C2 na matriz 

metálica, NiCr. Para os ensaios de erosão foi construído um equipamento capaz de 

variar as condições experimentais como velocidade, fluxo, ângulo de incidência do 

erodente, além da temperatura de ensaio.  

Os revestimentos foram obtidos a partir dos melhores parâmetros de 

deposição avaliados em pré-testes, visando-se controlar a porosidade das amostras, 

conforme a limitação de cada técnica empregada. A superfície das amostras foi 

levemente lixada antes de serem erodidas para a retirada de lamelas não bem 

aderidas, visando-se obter um padrão semelhante de rugosidade em cada grupo. As 

amostras foram submetidas a um fluxo controladonde partículas erodentes de 

alumina eletrofundida, em ângulos de incidência de 30, 45, 60 e 90º, a uma 

velocidade mantida em torno de 50 m/s. As temperaturas estudadas foram de 25, 

200, 400, 600 e 800ºC. O material foi caracterizado quanto a sua microestrutura 

(microscopia ótica e eletrônica de varredura, porosidade, rugosidade, fases 

presentes e sua morfologia), também quanto a propriedades mecânicas como 

(micro- e nano-) dureza e módulo de elasticidade. O desgaste foi medido pela perda 

de volume do corpo erodido. 

Os resultados indicaram que a relação entre a porosidade, temperatura e 

quantidade de fase Cr3C2 foi determinante  no desgaste erosivo dos revestimentos. 

O aumento de temperatura proporcionou um acréscimo na incrustação de partículas 

erodentes, na oxidação e na plasticidade dos revestimentos, esta última sendo 

verificada pelo decréscimo da dureza do material. Além disso, o fenômeno erosão-
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oxidação fez-se presente acima de 400°C O acréscimo de fase Cr3C2 a matriz 

metálica proporcionou uma diminuição da incrustação de partículas erodentes, tendo 

em vista a diminuição da plasticidade dos revestimentos, além do aumento da 

oxidação e porosidade dos revestimentos. A porosidade, de fato, influenciou 

decisivamente na resistência à erosão, dividindo claramente os revestimentos em 

dois grupos, no intervalo de porosidades superior (revestimentos obtidos por plasma 

spray) e inferior (revestimentos obtidos por HVOF) a 4%. Nos revestimentos de 

maior porosidade mesmo o acréscimo de uma fase mais dura não proporcionou um 

aumento da resistência à erosão, pois a porosidade implicou em uma menor área de 

contato entre as lamelas, facilitando seu arrancamento do revestimento sob ataque 

erosivo. Já para os revestimentos de menor porosidade o incremento de Cr3C2 

proporcionou um aumento da resistência ao desgaste para todo o intervalo de 

temperatura investigado, devido ao aumento da dureza. Quanto aos mecanismos 

que proporcionaram o desgaste nos revestimentos observou-se uma preponderância 

de desgaste dúctil (corte – 30º e platelet – 90º) para os revestimentos metálicos 

NiCr0,5% e NiCr9%. Com o acréscimo de fase Cr3C2 há uma diminuição da 

característica dúctil de desgaste, mais acentuada nos revestimentos obtidos por 

plasma spray. E a partir do acréscimo de 70% de Cr3C2 observou-se alguns 

mecanismos de desgaste frágeis, como a formação de trincas, e pits. O acréscimo 

de temperatura proporcionou o aumento da plasticidade dos revestimentos, a 

diminuição de formação de platelets e no caso do desgaste eminentemente frágil 

(para o revestimento CrC28%) o arredondamento das bordas desgastadas.  
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ABSTRACT 

In this work, the degradation behavior of thermal-sprayed NiCr-Cr3C2-based 

metal-ceramic coatings under erosion at temperatures ranging from room 

temperature to 800°C was investigated in order to establish correlations between the 

erosion resistance and the microstructure. In order to obtain coatings with different 

microstructures, the coatings were produced employing two different techniques - 

HVOF and plasma spray -; and different amounts of the Cr3C2 ceramic phase in the 

metallic NiCr matrix: 0, 35, 70, 75% (only by HVOF) and 100% (only by plasma 

spray). For the erosion tests, an equipment capable of using different conditions of 

speed, flux and angle of incidence of the erodent at different temperatures was 

developed. 

The samples were subjected to a controlled flux of fused alumina erodent 

particles, with angles of incidence of 30, 45, 60 e 90º, at a speed of about 50m/s. 

Temperatures of 25, 200, 400, 600 e 800ºC were employed in the tests. The material 

was characterized regarding its microstructure (optical microscopy, scanning electron 

microscopy, porosity, rugosity, phase composition and phase morphology) and its 

mechanical properties (micro- and nano-hardness and Young modulus). The wear 

was evaluated by measuring the volume loss of the eroded bodies. 

The results indicated that porosity, temperature and amount of Cr3C2 had a 

critical role in the erosive wear of the coatings. Higher temperatures increased the 

incrustation of erodent particles, the oxidation (which was observed above 400°C and 

was also influenced by porosity), and the plasticity of the coatings. Increasing the 

Cr3C2 content in the metallic matrix has lowered the incrustation by making the 

coatings less plastic, and has also increased the oxidation and porosity. In fact, the 

porosity had a crucial role in the erosion resistance, in such way that it is possible to 

divide the obtained coatings in two groups: those with porosity level above 4% 

(obtained by plasma spray) and those with porosity below that level (obtained by 

HVOF). In the high porosity group, even increasing the level of hard phase was not 

enough to make the coatings more resistant, because the porosity has lowered the 

contact area between the lamellas, easing its pull-out by erosive attack. For the low-
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porosity coatings, on the other hand, increasing the Cr3C2 content made the coatings 

more wear-resistant in the whole temperature range under investigation.  

As for the wear mechanisms involved, a preponderance of ductile wear 

(cutting – 30º and platelet – 90º) was observed for the NiCr0,5% and NiCr9% coatings. 

With increasing Cr3C2 content, a decrease in the ductile wear characteristic was 

observed, more prominently in the plasma sprayed coatings. From the 70% Cr3C2 

content on, fragile wear mechanisms were observed, as cracks and pits formation. 

Increasing temperature made the coatings more plastic, reducing the platelet 

formation and, for the eminently fragile mechanism observed for the CrC28% coating, 

making the edges of the worn areas less sharp. 
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1. INTRODUÇÃO 

A erosão, como definida por autores como Kulu (1989), Kulu et al. (2000) e 

Kulu e Halling (1998) apud Kulu et al. (2005), ocorre por partículas sólidas com 

elevada dureza e velocidade, chocando-se ciclicamente contra a superfície de um 

material. Como resultado, o material tende a ser danificado, dependendo de suas 

características estruturais e propriedades a estas associadas. No caso de materiais 

frágeis, a fratura frágil é dominante, enquanto que em materiais dúcteis, prevalece o 

mecanismo de micro-corte e/ou fadiga por baixo ciclo. Em temperaturas elevadas, 

pode-se ter presente não apenas a degradação física do material (erosão), mas 

também a degradação química através da oxidação (ROY et al., 1998 adup 

KUNIOSHI, et al., 2004). 

Materiais frágeis são mais resistentes à erosão em baixos ângulos de ataque, 

enquanto que materiais dúcteis, ao contrário, resistem melhor em altos ângulos de 

ataque (90º). Em situações onde ocorre uma mistura destas situações, isto é, 

quando o material é removido pela combinação de mecanismos de corte, sulcos, 

fratura frágil e fadiga, há uma controvérsia entre a dureza e a tenacidade à fratura 

dos materiais. 

A combinação de diferentes materiais a nível microestrutural propicia o 

surgimento de materiais com propriedades ímpares e performance em uso, não 

alcançadas pelos constituintes individuais. Com base nessa concepção de materiais 

compósitos, surgem revestimentos que, pelo conjunto de suas propriedades, 

apresentam excelente desempenho contra solicitações típicas da erosão. A 

utilização de revestimentos compósitos, portanto, pode aumentar a vida útil de um 

componente ou ainda permitir a operação em condições mais severas ao proteger a 

superfície contra a erosão (LEVY e WANG, 1988). 

A idéia de um revestimento compósito de matriz metálica reforçado por 

particulados de alta dureza é uma conseqüência natural dos estudos envolvendo 

erosão de materiais. Os cermets (carbetos cerâmicos em matrizes metálicas) são os 

mais empregados, podendo ser citados: WC-Co, ligas self-fluxing a base de níquel 

(NiCrSiB), Cr3C2/TiC-Ni, CrMo, WC-Ni e Cr3C2-NiCr, entre outros. 
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Para a aplicação destes revestimentos sobre componentes faz-se uso da 

Engenharia de Superfície, através de diferentes técnicas. Qureshi e Tabakoff (1988), 

Tabakoff (1989), Burnet e Rickerby (1988), Jonsson et al. (1986) e Walsh e Tabakoff 

(1990) apud Shanov e Tabakoff (1996) empregaram processos como plasma spray, 

sputtering, detonation gun, electro-spark detonation para obterem revestimentos 

protetores contra a erosão. Scrivani et al. (2001) citam ainda a técnica de HVOF 

(High Velocity Oxigen Fuel) para a obtenção de revestimentos muito duros e com 

excelente adesão e coesão. Revestimentos aplicados por arco spray também têm 

sido utilizados, porém, este tipo de técnica gera um revestimento com lamelas de 

tamanho grande e elevada porosidade, limitando seu desempenho (UNGER et al., 

1992, SOLOMON, 1997, VERSTAK et al., 1998, WANG e LUER, 1994 apud WANG 

e SEITZ, 2001). 

1.1 JUSTIFICATIVA 

A erosão por partículas sólidas em condições extremas (elevadas dureza e 

velocidade do erodente, carregamento cíclico e temperaturas elevadas) é um grande 

problema em equipamentos industriais. Em função das solicitações, as tensões 

geradas nas partículas e/ou no material alvo são, aproximadamente, uma ordem de 

grandeza maior que sua resistência mecânica, e como resultado, pode ocorrer o 

dano no material (KULU et al., 2005). 

Muitas indústrias têm investido em tecnologia para minimizar danos causados 

pela degradação dos materiais sujeitos ao desgaste erosivo. No ambiente industrial, 

este tipo de desgaste ocorre quando partículas abrasivas são movimentadas ou 

transportadas através de tubulações, ventiladores e ciclones, ou ainda em 

equipamentos como moinhos e misturadores, pela inerente movimentação da carga, 

como é o caso da indústria de processamento e separação mineral. A temperaturas 

elevadas, por exemplo, estes processos ocorrem na indústria de geração de energia 

(usinas térmicas), na produção de aço e cimento, na produção de papel e na 

indústria petroquímica. 

A erosão a temperaturas elevadas leva máquinas, turbinas, motores e 

caldeiras que operam com fluxo de particulados à deterioração de partes ou 
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componentes e, por conseguinte, à abreviação de sua vida útil. Na indústria do 

petróleo, por exemplo, a erosão em caldeiras de combustível pulverizado é 

responsável por aproximadamente 25% das falhas ocorridas nestes equipamentos, 

atribuídas ao desgaste erosivo por cinzas leves (SHANOV e TABAKOFF, 1996). 

Em se tratando de erosão a temperaturas elevadas, vários autores 

anteriormente citados sugerem diferentes regimes que concorrem para o dano do 

material sujeito à erosão-oxidação, mas não há um acordo entre estes. Sabe-se que 

diferentes variáveis no processo de desgaste erosivo (velocidade, ângulo de ataque, 

taxa de fluxo de partículas, temperatura, entre outros) levam o material ao dano por 

diferentes mecanismos (frágil / dúctil). Porém, o efeito da temperatura sobre o 

material acarreta muitas vezes na formação de um óxido, estabelecendo então 

mecanismos de desgastes por erosão do óxido e/ou erosão do compósito (formado 

pelo óxido e substrato), tornando mais complexa a abordagem do fenômeno.  

Erosão a elevadas temperaturas de revestimentos do tipo cermet tem sido 

interesse de muitos pesquisadores, porém, poucos estudos são conclusivos e, 

menos ainda, concordantes entre si. Isto vem ocorrendo, provavelmente, devido à 

complexidade do comportamento do desgaste em função da modificação de 

propriedades mecânicas do material com a temperatura, como constataram Stack e 

Pena (1997), em seu estudo sobre uma liga Ni13%Cr com partículas de WC em 

temperaturas de até 650oC.  

A utilização de materiais como cermets tem mostrado excelentes resultados 

no que tange à elevada resistência ao desgaste erosivo, porém muito pouco é 

conhecido sobre os mecanismos que levam à degradação deste tipo de material, a 

diferentes temperaturas de trabalho. Isto porque não se trata de microestruturas 

simples, formadas por fases únicas, ou ainda com propriedades de um material 

denso, mas sim de microestruturas lamelares (formadas devido ao uso da técnica de 

aspersão térmica) e complexas, pois cada lamela será formada por uma fase matriz 

(dúctil), com carbetos dispersos nesta. As propriedades finais serão definidas pelas 

diferentes fases presentes no material, bem como a interação entre as lamelas. 

Trabalhos recentes sugerem diferentes regimes que levam ao dano do 

material sujeito à erosão-oxidação, mas não há um acordo entre estes. Além disso, 
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sabe-se que diferentes variáveis no processo de desgaste erosivo (velocidade, 

ângulo de impacto, taxa de fluxo de partículas, temperatura, etc.) levam o material 

ao dano por diferentes mecanismos (frágil, dúctil, erosão do óxido, erosão do 

compósito formado pelo óxido e substrato, etc.). Tratando-se de materiais 

compósitos com matriz metálica, ou ainda revestimentos deste tipo de material sobre 

substratos metálicos, pouco estudo tem sido relatado na literatura, ou ainda estudos 

pouco conclusivos e acordados entre diferentes autores. Isto vem ocorrendo, 

provavelmente, devido à complexidade do comportamento do desgaste em função 

da temperatura e a modificação de propriedades mecânicas do material. 

Entre os materiais com melhor desempenho quando submetidos à erosão, 

destacam-se os revestimentos do sistema NiCr-Cr3C2. Esta tendência pode ser 

atribuída a sua estrutura lamelar fina, distribuição homogênea das fases duras, bem 

como a elevada microdureza dos revestimentos. Além disso, não se pode deixar de 

destacar que esta combinação de NiCr e Cr3C2 promove elevada resistência à 

oxidação e, pelo que se tem de conhecimento da teoria, suportaria até temperaturas 

da ordem de 1200ºC, porém na prática são usados até temperaturas de 800ºC 

(GOWARD, 1986 apud HIDALGO et al., 2001). Porém, as diferentes combinações 

possíveis entre NiCr e Cr3C2, quanto ao teor de cada fase, mas também quanto ao 

tipo de microestrutura final do revestimento (o que está diretamente associado à 

técnica de aspersão utilizada) têm levado a diferentes desempenhos quando 

submetidos ao ataque erosivo. Se for ainda considerado o efeito da temperatura na 

microestrutura dos revestimentos, tem-se então um conjunto de variáveis que 

aumentam a complexidade dos fenômenos que concorrem para a definição da 

resistência ao desgaste erosivo do material. 

Neste contexto, insere-se, então, este trabalho, ao investigar o desgaste 

erosivo em diferentes temperaturas entre 25ºC e 800ºC de revestimentos do sistema 

NiCr-Cr3C2, obtidos por diferentes técnicas de aspersão térmica (plasma spray e 

HVOF). Pretende-se, assim, contribuir para o entendimento dos possíveis 

mecanismos que atuam e levam à degradação dos materiais em função de sua 

microestrutura. 
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2. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é investigar o fenômeno da degradação de um 

revestimento aspergido termicamente à base de NiCr-Cr3C2, submetido a condições 

de desgaste erosivo em função da temperatura. A partir do estudo dos mecanismos 

responsáveis pela degradação, a resistência à erosão dos corpos metálicos 

revestidos com compósitos, sob influência de variáveis como temperatura e ângulo 

de impacto das partículas erodentes, será relacionada à sua microestrutura, 

notadamente à presença de fases metálicas (NiCr), cerâmicas (Cr3C2) e à 

porosidade. 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para a execução deste trabalho foi necessário atingir os seguintes objetivos 

específicos: 

i) Obtenção de corpos metálicos revestidos com cermet à base de NiCr-

Cr3C2; 

ii) Caracterização dos corpos metálicos revestidos quanto a sua 

microestrutura e propriedades físicas e mecânicas; 

iii) Desenvolvimento de um aparato experimental que possa simular 

solicitações de desgaste erosivo a quente e permita o controle de 

parâmetros de teste como velocidade, ângulo, temperatura e fluxo de 

partículas erosivas; 

iv) Preparo da superfície dos corpos-de-prova para a obtenção de uma 

rugosidade padrão com vista aos ensaios de desgaste erosivo; 

v) Determinação da taxa de desgaste dos materiais submetidos às 

condições de desgaste erosivo a frio e a quente; 
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vi) Estabelecer as relações existentes entre desgaste, microestrutura e 

propriedades associadas aos revestimentos aspergidos termicamente, 

como dureza, módulo de elasticidade e porosidade; 

vii) Investigar os possíveis mecanismos de erosão e sua dependência com as 

propriedades dos revestimentos, sua microestrutura e as variáveis 

experimentais temperatura e ângulo de ataque das partículas erosivas. 
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3. LIMITAÇÕES DO TRABALHO DE PESQUISA 

A investigação científica realizada neste trabalho apresenta limitações quanto 

à sua interpretação. Entre estas, destacam-se: 

i) os revestimentos foram obtidos através de duas técnicas de aspersão 

térmica, plasma spray e HVOF, utilizando-se os parâmetros de aspersão 

que prorcionaram a maior densificação de cada revestimento. A 

utilização de outros parâmetros de aspersão, bem como outras técnicas 

de obtenção dos revestimentos pode acarretar em modificações na 

densificação e formação da microestrutura destes; 

ii) o equipamento que simula a erosão dos corpos cerâmicos foi 

desenvolvido visando-se controlar os parâmetros temperatura, 

velocidade, fluxo de erodente e ângulo de ataque. A interpretação dos 

resultados obtidos de taxas de erosão com o uso deste equipamento 

devem considerar seu princípio de funcionamento e metodologia de 

aplicação de solicitações erosivas a quente. Além disso, deve-se 

considerar o tipo, morfologia e granulometria das partículas erodentes, e 

o fluido utilizado. A variação da velocidade das partículas erodentes com 

a temperatura, devido à expansão do fluido com o aquecimento, foi 

desconsiderada.  
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Desgaste é definido como perda progressiva do material a partir de sua 

superfície, resultado de causas mecânicas, ou seja, do contato e movimento relativo 

com outro sólido, líquido ou gás (HOPPERT, 1989). Pode-se ainda supor que, em 

algumas situações, coexistam fenômenos de natureza química, como a corrosão, 

propiciando condições ainda mais drásticas de degradação do material em serviço. 

Por essa definição, o desgaste ocorre sempre em superfícies contendo no 

mínimo dois materiais em movimento relativo entre si, sob a ação de uma força. O 

desgaste resultante é sempre uma propriedade do sistema tribológico e depende da 

combinação dos materiais envolvidos e suas propriedades físicas e químicas 

(HOPPERT, 1990). 

No estudo dos mecanismos de desgaste, Gates e Gore (1995) definem 

desgaste como um processo fundamentalmente microscópico, a partir do qual o 

material é removido da superfície. Segundo Peterson (1980), os diferentes 

mecanismos de desgaste envolvem as propriedades dos materiais em contato e as 

condições de operação. Em muitas situações, o mecanismo de desgaste é 

desconhecido e vários fenômenos podem ocorrer simultaneamente. 

Segundo a norma DIN 50320, há quatro mecanismos de desgaste: adesão, 

abrasão, erosão e reação triboquímica (corrosão-desgaste). Esta mesma norma cita 

ainda que, além destes mecanismos, existem outros tipos de desgaste, tais como: 

cavitação, fadiga de contato, fretting e scuffing, que também são causas de 

deterioração de materiais. Para Ball (1986), o desgaste está dividido em três 

categorias distintas: desgaste abrasivo, adesivo e erosivo. No entanto, é cada vez 

mais freqüente na literatura a definição de quatro categorias básicas: abrasão, 

erosão, desgaste adesivo e por cavitação. A Figura 4.1 ilustra as características de 

cada uma destas categorias. 

O desgaste abrasivo ocorre quando o material é retirado da superfície por 

ação de partículas duras. A taxa de desgaste depende do grau de penetração do 

abrasivo na superfície do material que está sofrendo abrasão. O desgaste será 

maior quanto mais duro for o abrasivo em relação à superfície que está sofrendo 
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desgaste. A superfície desgastada está sujeita a uma carga elevadíssima (em uma 

pequena área) que causa não somente a penetração do abrasivo, mas pode causar 

também a fratura de fases duras presentes na superfície e a própria deformação 

plástica da matriz. Para Dong, Jahamir e Hsu (1991), os fatores que afetam a taxa 

de desgaste abrasivo são as propriedades da superfície e do abrasivo, assim como 

a natureza e a severidade das interações entre si. 

 

 
FIGURA 4.1 – Processo de desgaste: (a) abrasivo; (b) adesivo, (c) erosivo e (d) cavitação 
(adaptado de BALL, 1986 apud MARQUES 2006). 
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O desgaste adesivo é iniciado por pontos de contato localizados entre 

superfícies de materiais em contato e em movimento relativo. A origem deste tipo de 

desgaste está geralmente baseada no mesmo fenômeno que é responsável pela 

fricção. Para zum Gahr (1987), o desgaste adesivo é um fenômeno que resulta de 

forças atrativas entre as duas superfícies em contato, podendo ser de natureza 

iônica, covalente, metálica, por pontes de hidrogênio ou por forças de van der Walls. 

Ligações adesivas são favorecidas por deformação plástica e pela ausência de 

impurezas na superfície. 

O desgaste por cavitação é um fenômeno que ocorre em máquinas 

hidráulicas, tubulações e, de modo geral, em qualquer dispositivo onde exista 

fluxo/escoamento de fluidos. É definido como o crescimento e colapso de micro-

bolhas, devido à variação de pressão durante o escoamento. As micro-bolhas são 

formadas em regiões de baixa pressão durante o escoamento e sofrem colapso nas 

regiões de elevada pressão, removendo material da superfície e formando 

microcavidades (HAMMIT et al., 1947).  

4.1 EROSÃO 

A erosão é uma forma de desgaste caracterizada pela perda de material, 

originada a partir da superfície sólida devido à interação mecânica entre a superfície 

e um fluído (GOU et al., 1992). Segundo a ASTM G 40-92, a erosão é a perda 

progressiva de material de uma superfície sólida devido à interação mecânica entre 

a superfície e um fluido, um fluido multicomponente ou partículas líquidas ou sólidas 

impactantes.  

Hoppert (1989) sugere que o desgaste erosivo ocorre quando os materiais 

são conduzidos, não por um fluxo paralelo a superfície, mas quando caem sobre 

esta devido a gravidade, ou forças centrífugas. Esta queda causa dano à superfície 

atingida, levando à perda por fratura de material. 

Segundo Finnie (1995), o fenômeno da erosão tem sido estudado desde o 

século XIX, porém o primeiro artigo técnico sobre erosão apareceu no início do 

século XX. Isto significa que o fenômeno da erosão em materiais é constatado a um 

longo tempo em muitos sistemas tecnológicos e de Engenharia. Porém, uma análise 
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mais bem fundamentada sobre o processo de erosão ocorreu apenas mais tarde, 

envolvendo a análise da estrutura de superfícies erodidas (SHEWMON e 

SUNDARARAJAN, 1983). 

Já foram propostos muitos modelos e mecanismos sobre a perda de material 

no processo de erosão, tentando relacionar a taxa de erosão com propriedades 

físicas e mecânicas dos materiais. Para compreender os mecanismos de erosão é 

preciso conhecer a natureza e a magnitude das forças agindo entre a partícula 

erodente e a superfície do material alvo durante o breve contato. Estas forças 

transferem energia da partícula ao material alvo e determinam a extensão e a 

morfologia da deformação resultante do impacto, podendo levar à remoção do 

material atingido. A interação entre a partícula e o material alvo sugere então que 

materiais dúcteis e frágeis apresentam diferentes respostas à solicitação de 

desgaste erosivo. 

Segundo Berthier (1989), em materiais dúcteis, como metais e polímeros, o 

desgaste erosivo ocorre preferencialmente através da deformação plástica, por 

descascamento ou corte, a partir da superfície. Já os materiais frágeis, como os 

cerâmicos, têm grande susceptibilidade a trincas e microfissuras. Portanto, são 

removidos pela interligação de trincas que divergem do ponto de choque da partícula 

com a superfície (HOPPERT, 1990). 

Em relação à forma de quantificar o fenômeno de desgaste erosivo, este pode 

ser expresso como a perda de massa a partir da superfície, relacionada, ou não, à 

massa das partículas impactantes. Em alguns casos, pode ocorrer um ganho de 

peso, através da incrustação de partículas erodentes, ou mesmo por oxidação da 

superfície quando a temperatura for suficientemente elevada (FINNIE, 1995). 

4.1.1 VARIÁVEIS QUE INFLUENCIAM A EROSÃO 

A resposta de diferentes materiais ao desgaste erosivo depende também das 

condições em que esta solicitação ocorre, pois algumas variáveis afetam a 

severidade da erosão. Segundo Ball (1986), as principais variáveis incluem tamanho, 

natureza, massa da partícula erodente, tipo e velocidade do fluxo e ângulo de 

impacto. Zum Gahr (1987) enfatiza o papel deste último fator. 
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Finnie (1995) descreve que o desgaste resultante do impacto de um fluxo de 

partículas na superfície de um material depende de fatores como as condições em 

que o fluxo incide sobre a superfície do material, de propriedades do material e das 

partículas incidentes. Os principais fatores responsáveis pelo processo de erosão 

podem ser assim distribuídos: 

i) Operacionais: velocidade da partícula, ângulo de ataque, temperatura, 

número de partículas por unidade de área por unidade de tempo, 

corrosividade do meio; 

ii) Propriedades das partículas erodentes: tipo de material, tamanho, 

forma, propriedades físicas e mecânicas; 

iii) Propriedades da superfície: tipo de material, morfologia, nível de tensões, 

propriedades físicas e mecânicas, rugosidade, tamanho de grão e 

porosidade. 

4.1.1.1 VELOCIDADE DE IMPACTO 

A velocidade de impacto das partículas erodentes tem um significativo efeito 

sobre a taxa de erosão (∆E) de um material, dada pela razão entre a quantidade de 

material perdido no desgaste e sua quantidade original. A dependência da 

velocidade é caracterizada por um expoente p e dada pela Equação 4.1 

(SUNDARARAJAN e ROY, 1997).  

pVEα∆      Equação (4.1) 

onde: 

 ∆E = taxa de desgaste erosivo (g/g); 

 V = velocidade de impacto (m/s); 

 p = constante do material. 

No caso de materiais metálicos, muitos experimentos realizados por 

Hutchings (1979) mostraram que para ângulos abaixo de 90°, o valor de p é igual a 

2,4. Em estudos similares realizados por Shewmon e Sundararajan (1983), o valor 
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de p encontrado foi de 2,55. Estes valores contrastam com os encontrados para 

cerâmicos e polímeros que são de 3 e 5, respectivamente (FINNIE, 1995). 

O expoente p também depende de outros fatores importantes como ângulo de 

impacto, tamanho de partículas erodentes, condições do teste, entre outros. 

Goodwin et al. (1969) perceberam que o valor de p decresce com a diminuição do 

tamanho das partículas erodentes. Bahadur e Badruddin (1990) observaram que p 

também pode ser função da forma da partícula erodente. 

Outro fator que tem mostrado afetar o expoente da velocidade, segundo Stack 

et al. (1993), é a temperatura. O autor mostrou que ocorre uma transição em p com 

o aumento da temperatura. A transição encontrada pode ser associada com 

diferentes regimes de danos, isto é, erosão dominante, erosão-corrosão dominante e 

corrosão dominante. Neste sentido, Sundararajan e Roy (1997) apresentam dados 

em que o expoente p varia em um intervalo de 0,9 a 2,8 com o aumento da 

temperatura e velocidade de ensaio. Por exemplo, para um aço inoxidável 304, o 

expoente p diminui com o aumento da temperatura de erosão e atinge valores tão 

baixos quanto 0,9 para baixas velocidades de impacto, chegando a 3,0 para 

velocidades de impacto maiores. 

4.1.1.2 ÂNGULO DE IMPACTO 

Segundo Sundararajan e Roy (1997), o ângulo de impacto é definido como 

sendo o ângulo formado pela superfície do material alvo e a linha de trajetória entre 

as partículas erodentes. A influência do ângulo de impacto nas taxas de erosão se 

dá em função da natureza do material alvo. Em materiais dúcteis, como os 

metálicos, a máxima taxa de erosão acontece com ângulos de impacto entre 15 e 

30º. Em contraste, para materiais frágeis, a taxa máxima de erosão se dá em 

ângulos próximos a normal – 90º (Figura 4.2a). 

Finnie (1995) constatou que o comportamento dúctil de materiais metálicos, 

relacionando ângulo de impacto e taxa de erosão, independe de propriedades físicas 

desta categoria de materiais. Este comportamento é mostrado na Figura 4.2b para 

três metais, ouro, alumínio e magnésio. A taxa de erosão máxima ocorreu nos três 

casos para baixos ângulos de impacto. 
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Segundo Sundararajan e Roy (1997), o ângulo de impacto no qual ocorre um 

máximo de erosão para materiais dúcteis parece não ser afetado pela temperatura, 

pois os metais mesmo em temperaturas elevadas, continuam exibindo um 

comportamento dúctil frente ao desgaste erosivo. Em contrapartida, Levy (1989) 

obteve a maior taxa de erosão em ângulos próximos à normal para um aço ligado ao 

cromo e molibdênio, erodido a 850oC, por alumina esférica (130µm) no intervalo de 

velocidade de 35 a 70m/s. Entretanto, nesta mesma pesquisa, Levy (1989) observou 

que em velocidades de impacto da ordem de 20m/s, a taxa máxima de erosão 

ocorreu para ângulos de impacto oblíquos. 

 

  
(a) (b) 

FIGURA 4.2 – (a) Comportamento da taxa de erosão para materiais dúcteis e frágeis 
(SUNDARARAJAN e ROY, 1997). (b) Erosão relativa do alumínio, do ouro puro e do magnésio 
erodidos por partículas de SiC de 127µµµµm (FINNIE, 1995). 

 

Aparentemente, observa-se que existe um conflito entre a máxima taxa de 

erosão em função do ângulo de impacto das partículas erodentes para temperaturas 

elevadas. Entretanto, estas observações, provavelmente, serão esclarecidas através 

da discussão do fenômeno de oxidação que ocorre em metais a temperaturas 

elevadas, evidenciando a interação entre os mecanismos de erosão-oxidação (item 

4.1.1.8). 
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4.1.1.3 TAMANHO DAS PARTÍCULAS 

O tamanho de partículas do erodente também é uma importante variável no 

estudo do comportamento da erosão. Conforme a Figura 4.3 (GOODWIN et al., 

1969), a taxa de erosão aumenta em função do aumento do tamanho de partículas 

erodentes. Esta relação se dá com partículas de tamanho entre de 50 a 100µm. A 

partir de 100µm, a taxa de erosão não depende mais do tamanho de partícula 

erodente. Montgomery e Clark (1962), Wood e Espenschade (1964), Sheldon e 

Finnie (1966), Zhou e Bahadur (1989), Yerramarredy e Bahadur (1991) e Bahadur e 

Badruddin (1990) obtiveram resultados similares. Estes últimos autores, entretanto, 

investigaram a erosão de aço martensítico por partículas de SiC, Al2O3, e SiO2, e 

constataram que a taxa de erosão aumentou com o aumento do tamanho de 

partículas erodentes para o caso do Al2O3 e do SiC. Para partículas de SiO2, ocorreu 

o inverso. 

 

 
FIGURA 4.3 – Variação da taxa de erosão do aço com o tamanho de partículas a 90°, para 
diferentes velocidades de impacto (GOODWIN et al., 1969-70). 

 

Em temperaturas elevadas, acima de 500ºC, foram investigados dois 

materiais erosivos diferentes, SiO2 e SiC, em dois intervalos de tamanho de 

partículas erodentes: 63-106 µm e 106-125 µm. Os resultados evidenciaram que 

partículas erodentes menores resultam em um desgaste 100% maior que partículas 



 

 16 

grandes. Como esperado, a erosão aumenta com a temperatura, particularmente 

acima de 300ºC, quando começa a haver significativas mudanças nas propriedades 

mecânicas do material alvo com a temperatura. Este resultado sugere que apesar do 

alvo estar sujeito à massa similar de diferentes tamanhos dos erosivos com 

quantidade equivalente de energia cinética, em princípio no impacto das amostras, 

as partículas erodentes menores são mais efetivas na remoção do material da 

superfície (SUCKLING e ALLEN, 1997). 

Estas diferenças nas taxas de erosão com a troca do tamanho de partículas 

erodentes são difíceis de explicar quantitativamente, pois geralmente é encontrado 

que um número de fatores combinados influencia a perda de massa, isto é o número 

de partículas erodentes atingindo o alvo, sua velocidade e energia cinética, sua 

forma e ângulo de impacto, sem desconsiderar o choque entre as partículas 

incidentes e as que ricochetearam após o impacto contra a superfície do material 

submetido à erosão (LIEBHARD e LEVY, 1991). 

4.1.1.4 FORMA DAS PARTÍCULAS 

A influência da forma das partículas erodentes nas taxas de erosão tem sido 

estudada por diversos investigadores. Brown et al. (1983), Cousen e Hutchings 

(1983), Levy e Chik (1983) e Liebhard e Levy (1991) observaram significativo 

aumento da taxa de erosão em diversos materiais metálicos quando erodidos por 

partículas de morfologia irregular. De acordo com Kleis (1969), a maior taxa de 

erosão em função do ângulo de impacto muda de 90º para 30º quando microesferas 

de vidro são substituídas por partículas angulosas de vidro como erodente. 

Reddy e Sudararajam (1987) observaram a maior taxa de erosão para o cobre 

e suas ligas em impactos a ângulos normais, sendo usada granalha de aço esférica 

como erodente. Suas observações estão mostradas na Figura 4.4, na qual se 

observa que quando partículas angulares (não esféricas) de SiC são utilizadas como 

erodente, o mesmo cobre e ligas de cobre aproximam-se de um comportamento 

dúctil. Desta forma, quanto mais angular for a partícula de ataque, mais similar ao 

comportamento dúctil da Figura 4.4 será a do material sob erosão. Ou seja, um 
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máximo de desgaste ocorre para ângulos de ataque crescentes, à medida que a 

partícula se torna mais esférica. 

 

 
FIGURA 4.4 – Influência do ângulo de impacto na taxa de erosão no caso de partículas esféricas 
e angulares (REDDY e SUDARARAJAM, 1987). 

 

Em temperaturas elevadas, a influência da forma das partículas não foi 

amplamente estudada (SUNDARARAJAN e ROY, 1997). Segundo Levy et al. 

(1989), alguns estudos apontam que para o aço ligado ao cromo como material alvo, 

e erodido em temperaturas de 850oC, a taxa de erosão aumenta consideravelmente 

quando se utiliza um erodente com partículas angulares (no caso, o SiC). Além 

disso, a dependência da taxa de erosão com a velocidade é influenciada pela forma 

do erodente utilizado, conforme a Figura 4.5. 

4.1.1.5 DUREZA E FRIABILIDADE DAS PARTÍCULAS 

Além da forma das partículas erodentes, Levy (1995) investigou a influência 

da dureza das partículas erodentes na taxa de erosão de aços, comparando 

diferentes tipos de materiais erosivos: SiC, SiO2, Al2O3 e cinza de carvão mineral. 

Em seu estudo, notou que para partículas erodentes com dureza pelo menos duas 

vezes maior que a do material alvo, não havia influência desta propriedade na taxa 

de erosão. Para partículas com dureza semelhante ao material alvo, a taxa de 

erosão caiu consideravelmente. 
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FIGURA 4.5 – Comparação da taxa de erosão de um aço 9Cr1Mo com a forma das partículas 
(SiC – angular e Al2O3 – esférica) em temperatura elevada. (LEVY, 1989). 

 

As partículas de SiC apresentavam morfologia angular, com microdureza de 

2481HV. Já o erodente SiO2 constituía-se de partículas com morfologia mais 

esférica que o SiC, com poros na superfície e microdureza de 1374HV. Apesar 

destas diferenças na dureza e na forma de ambas as partículas, o resultado da 

erosão foi similar para todas as temperaturas. Este resultado está de acordo com 

Levy e Chick (1986), que mostraram que quando se utiliza partículas de SiO2, SiC e 

Al2O3, as taxas de erosão em um aço dúctil são similares, quando a dureza do 

erodente for maior que 700HV. 

Suckling e Allen (1997) obtiveram resultados similares investigando a taxa de 

erosão provocada por partículas de SiC e SiO2 submetendo à erosão um aço 

microligado ao Cr e Mo, utilizado em caldeiras. Observaram um aumento acentuado 

do desgaste no intervalo de temperaturas entre 300 e 400ºC. No caso das cinzas, 

ocorreu um aumento, porém, não tão significativo, no mesmo intervalo de 
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temperatura. Os mesmos pesquisadores concluíram que somente quando a dureza 

das partículas erodentes aproxima-se da dureza do alvo, a forma da partícula 

influencia na taxa de desgaste erosivo. 

Levy e Chick (1986) investigaram a erosão de um aço baixa liga por cinza de 

carvão mineral e constataram que a forma e composição cristalográfica das 

partículas de cinza de carvão conduziram este material a baixas taxas de erosão, 

menores que dos outros dois erosivos estudados (SiO2 e SiC), particularmente 

abaixo de 300ºC, onde há um mínimo aumento da erosão. A razão da baixa 

erosividade da cinza, se comparada ao SiC e a SiO2, é devida a sua natureza friável, 

fazendo com que se fragmente no impacto, levando a uma baixa transferência de 

energia e menor dano ao material alvo. As conclusões destes pesquisadores foram 

semelhantes às de Suckling e Allen (1997). Com o aumento da temperatura, haveria 

ainda o efeito de um possível amolecimento das cinzas de carvão, já que para 

temperaturas mais elevadas, a taxa de desgaste causado pelas partículas de cinzas 

foi apenas 36% daquela observada para as partículas de SiC e SiO2 (75% à 

temperatura ambiente). 

4.1.1.6 TAXA DE FLUXO DE PARTÍCULAS 

Durante a erosão, outro fator de influência é a taxa de fluxo de partículas 

erodentes. Resultados experimentais, como os obtidos por Montgomery e Clarke 

(1962) e Young e Ruff (1977) mostraram que um excesso de fluxo acarreta um 

decréscimo na taxa de erosão devido ao choque das partículas incidentes contra as 

partículas que ricocheteiam após impacto contra a superfície. Anand et al. (1987) 

fizeram um modelo sobre esse efeito do choque entre as partículas e concluíram que 

a taxa de erosão decresceria exponencialmente com o aumento do fluxo (Figura 

4.6). 

No que tange à relação da taxa de fluxo de partículas erodentes com a 

temperatura, Zhou e Bahadur (1991) observaram para alguns metais que em 

temperaturas de até aproximadamente 500oC um aumento na taxa de fluxo até um 

fator de 16 não tem influência na taxa de erosão. Entretanto, acima de 500oC, uma 

baixa taxa de fluxo resulta em uma taxa de erosão substancialmente maior (Figura 
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4.7). E, mais uma vez, este comportamento está relacionado a mecanismos de 

interação entre a erosão e oxidação, abordados a seguir no item 4.1.1.8. 

 

 
FIGURA 4.6 – Influência da taxa de fluxo de partículas erosivas na taxa de erosão de um aço 
1018 (ANAND et al., 1987). 

 

 
FIGURA 4.7 – Variação da taxa de erosão de aço inoxidável 304 e 430 para duas taxas de fluxo 
em função da porosidade (ZHOU e BAHADUR, 1991). 
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4.1.1.7 TEMPERATURA 

Suckling e Allen (1997) observaram que a temperatura influencia diretamente 

o processo de erosão por atuar tanto nas propriedades dos materiais envolvidos no 

processo (partículas erodentes e material alvo) quanto nas variáveis processuais. 

Vários experimentos mostraram que o efeito da temperatura em metais com 

ausência de corrosão pode ser menor do que o esperado. Isto se dá porque as 

alterações causadas pela temperatura em propriedades diretamente relacionadas 

com o processo de erosão, como a dureza, são relativamente pequenas. A Figura 

4.8 mostra como isto acontece em uma chapa de alumínio atingido por SiC a uma 

velocidade de 30,5 m/s para diferentes ângulos e diferentes temperaturas. 

 

 
FIGURA 4.8 – Erosão do alumínio 1100-0 a uma velocidade de 30,5 ms-1 como uma função do 
ângulo para várias temperaturas homólogas (0,32 = 20ºC; 0,40 = 99ºC; 0,60 = 285ºC; 0,80 = 
471ºC) (SUCKLING e ALLEN, 1997). 

 

Sundararajan e Roy (1997) apresentam três classificações distintas da 

dependência da taxa de erosão com a temperatura para materiais metálicos 

submetidos ao desgaste erosivo por partículas angulares e em altas velocidades: i) a 

taxa de erosão diminui com a temperatura, atinge um mínimo e então começa a 

aumentar com o acréscimo de temperatura; ii) a taxa de erosão independe da 

temperatura até um valor crítico desta, a partir do qual ocorre um incremento da taxa 

com a temperatura e iii) a taxa de erosão aumenta continuamente com a 

temperatura. Os experimentos consideraram a erosão-oxidação de materiais 
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metálicos e os diferentes regimes pelos quais os materiais sofrem até sua completa 

degradação. No entanto, em um estudo erosão-oxidação, deve-se considerar que as 

partículas que atingem a superfície podem estar erodindo primeiramente um óxido 

formado na oxidação. 

4.1.1.8 OXIDAÇÃO 

A erosão em temperatura ambiente tem sido estudada de forma bastante 

intensa para um grande número de materiais metálicos e cerâmicos. Porém, a 

erosão por partículas sólidas em temperaturas elevadas para materiais metálicos 

apresenta-se com pouco entendimento entre os autores. Isto é, muita pesquisa tem 

sido feita, mas a correlação entre os resultados obtidos por diferentes autores ainda 

não aponta para uma similaridade de mecanismos de degradação. É claro, em 

temperaturas elevadas, que a erosão de metais será o resultado de diferentes 

mecanismos de interação entre erosão e oxidação, dependendo da natureza, 

espessura, adesão e morfologia do óxido formado (ROY et al. 1998). Segundo Stack 

et al. (1995), os mecanismos de erosão-oxidação dependem de inúmeros 

parâmetros, como as propriedades das partículas erosivas (tamanho, dureza, forma, 

velocidade e ângulo de impacto), do material alvo (dureza, ductilidade, resistência à 

corrosão/oxidação) e do meio (temperatura, pressão parcial dos gases). Em alguns 

casos, a formação de produtos de oxidação pode inibir a erosão, isto porque a 

velocidade de erosão-oxidação pode ser menor que a velocidade de erosão na 

ausência da oxidação. Tabakoff (1983) salienta que, quando os processos de erosão 

e oxidação ocorrem juntos, existe uma sinergia entre estes fenômenos. Isto significa 

que a degradação causada pela erosão-oxidação pode ser superior em relação a 

estes mecanismos de degradação em separado. 

Nesta busca, tentando identificar as várias possibilidades de mecanismos de 

interação entre erosão e oxidação, Hogmark et al. (1983) indicaram a existência de 

seis mecanismos de interação, desde a pura oxidação à pura erosão: i) oxidação; ii) 

oxidação afetada pela erosão; iii) erosão dos produtos de oxidação; iv) escamação 

dos produtos de oxidação em pontos individuais devido ao impacto de partículas 

sólidas; v) erosão simultânea dos produtos de oxidação e do metal e vi) erosão. 
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Em 1989, Natesan e Liu dividiram o sinergismo entre corrosão e erosão em 

dois regimes, baseados na energia cinética do impacto das partículas. Quando a 

energia cinética é baixa, o comportamento da erosão exibe mecanismos de erosão 

frágeis, caracterizado pela máxima taxa de erosão em condições de impacto normal 

e o expoente da velocidade p é maior que 3. Quando a energia cinética é elevada, o 

comportamento da erosão é dúctil, isto é, a máxima taxa de erosão ocorre para 

ângulos de impacto oblíquos e o expoente de velocidade varia entre 2 e 2,5. 

Kang et al. (1987) sugeriram a Equação 4.2 para descrever a existência de 

quatro regimes quando da presença de erosão-oxidação: i) erosão do metal; ii) 

erosão afetada pela oxidação; iii) oxidação aumentada pela erosão e iv) erosão do 

óxido, como apresentado na Figura 4.9. 

'
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    (Equação 4.2) 

onde: 

ξ = espessura instantânea do óxido; 

t = tempo; 

k(c,e) = constante parabólica da erosão (a constante kc é modificada na 

presença  de erosão); 

k” = constante da erosão. 

Mais tarde, Rischel et al. (1991) baseados nas idéias originais de Kang et al. 

(1987) e Chang et al. (1990) definiram vários mecanismos de interação com o auxílio 

de alguns parâmetros como a espessura instantânea do óxido, a constante 

parabólica da erosão e a constante da oxidação. Neste estudo, Rischel et al. (1991) 

dividiram o regime denominado de oxidação aumentada pela erosão em três 

diferentes tipos I, II e III, baseado nos resultados de análises microscópicas das 

superfícies erodidas e na espessura da camada de óxido formada. 

Assim, se δξ/δt é positivo, ocorre a erosão do óxido e pode ser caracterizada 

como uma erosão frágil. Se δξ/δt é negativo, torna-se dominante a oxidação afetada 

pela erosão, isto é, ocorre a erosão de um compósito formado por óxido, substrato e 
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partículas erodentes. Entretanto, se δξ/δt = 0 (oxidação aumentada pela erosão) 

podem ocorrer três diferentes regimes: Tipo I, Tipo II e Tipo III. No Tipo I, a erosão 

aumentada pela oxidação ocorrerá se k(ce) for igual a kc. No Tipo II, a erosão 

aumentada pela oxidação pode ser observada se k(ce) for maior que kc. A erosão 

aumentada pela oxidação do Tipo III ocorre quando a camada de óxido é 

descontínua (spalls). Este modelo pode explicar o efeito da taxa de fluxo (item 

4.1.1.6) e tamanho de partículas (4.1.1.3) explanados anteriormente, nos quais se 

fazia menção a possível sinergia entre erosão-oxidação em metais. 

 

 
FIGURA 4.9 – Representação esquemática do processo de erosão-oxidação segundo Kang et al. 
(1987). 

 

Sundararajan (1991) apud Sundararajan e Roy (1997) propuseram cinco 

diferentes modos de interação entre erosão e oxidação. Estes modos pertencem 

essencialmente a dois regimes: i) regime controlado pela erosão, consistindo da 

erosão do metal, erosão do óxido e erosão afetada pela oxidação; ii) regime 

controlado pela oxidação, consistindo pela erosão controlada pela oxidação contínua 

e erosão controlada pela oxidação descontínua (spalling). Para predizer em cada 

caso qual destes regimes está operando, deve-se utilizar alguns parâmetros como: a 

espessura de óxido em estado estacionário, tempo entre os impactos, profundidade 
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de deformação e espessura crítica do óxido, além do tipo de formação do óxido. De 

acordo com este modelo, se a espessura do óxido no estado estacionário é menor 

que a espessura crítica do óxido, são possíveis três modos de interação entre 

erosão e oxidação (Figura 4.10). 

 

 
FIGURA 4.10 – Representação esquemática do processo de erosão (a) do metal, (b) do metal e 
óxido e (c) ilustração da natureza da interação entre a camada do óxido e o substrato durante a 
erosão (SUNDARARAJAN e ROY, 1997). 

 

No primeiro caso, o qual se aplica quando não há óxido ou quando a 

profundidade de deformação é muito maior que a espessura do óxido formado, a 

erosão do metal torna-se importante (Figuras 4.10a e 4.10b). No segundo caso, 

quando a profundidade de deformação é menor que o estado estacionário de 

espessura da camada do óxido, ocorre a erosão do óxido (Figura 4.10c). Quando a 

profundidade de deformação é comparável à espessura do óxido no estado 
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estacionário, o regime conhecido como erosão afetada pela oxidação torna-se 

dominante. Neste caso, o erodente realmente deforma o substrato com o óxido, 

como mostrado na Figura 4.11a, levando à formação tanto de uma camada de 

compósito contendo óxido e metal, quanto uma estrutura em camadas de metal e 

óxido e a perda do metal dá lugar a uma camada de compósito. A erosão 

responsável por esta camada depende do conteúdo de óxido da mesma. 

 

 
FIGURA 4.11 – Representação esquemática de (a) erosão afetada pela oxidação, (b) erosão 
controlada pela oxidação pelo modo contínuo e (c) erosão controlada pela oxidação pelo modo 
spalling (SUNDARARAJAN e ROY, 1997). 

 

Se a espessura do óxido no estado estacionário é maior que a espessura 

crítica do óxido, os modos de oxidação tornam-se operantes. Dependendo da taxa 

de crescimento da camada de óxido durante o intervalo de tempo entre dois 



 

 27 

impactos sucessivos no mesmo sítio, dois diferentes modos podem ser observados. 

Se a camada atingir a espessura crítica entre dois impactos sucessivos, a erosão 

controlada pela oxidação (contínua), como mostrado da Figura 4.11b, é o 

mecanismo operante. De outra maneira, a erosão controlada pela oxidação (spalling) 

torna-se importante (Figura 4.11c). As características importantes de cada um 

destes regimes estão sumarizadas na Tabela 4.1. 

Segundo Sundararajan (1990) apud Kunioshi (2004), pode-se sumarizar os 

cinco diferentes modos de interação entre erosão e oxidação, considerando-se os 

parâmetros citados anteriormente: i) Zss = espessura do óxido em estado 

estacionário; ii) Lm = profundidade da zona plástica do metal; iii) Lo = profundidade 

da zona plástica do óxido, iv) Zb = espessura de óxido entre os impactos; v) Zc = 

espessura crítica de óxido para causar spalling. Logo, as condições para os cinco 

regimes sugeridos são: 

i) Zss/Lm < 0,1 – erosão do metal; 

ii) 0,1 < Zss < 2Lo – erosão afetada pela oxidação; 

iii) Zss > 2Lo – erosão controlada pela oxidação, neste caso, deve-se 

considerar ainda que: 

 Zb < Zc < Zss – erosão controlada pela oxidação por spalling, neste caso 

o óxido formado é aderente e maleável; 

 Zss < Zb e Zss < Zc – erosão controlada pela oxidação contínua, neste 

caso o óxido formado é aderente e frágil. 

iv) Zss > Lo – erosão do óxido. 

Como pôde-se observar, vários autores aqui citados sugerem diferentes 

regimes que levam ao dano do material sujeito à erosão-oxidação, mas não há um 

acordo entre os mesmos. Além disso, sabe-se que diferentes variáveis no processo 

de desgaste erosivo (velocidade, ângulo de impacto, taxa de fluxo de partículas, 

temperatura, etc.) levam o material ao dano por diferentes mecanismos (frágil, dúctil, 

erosão do óxido, erosão do compósito formado pelo óxido e substrato, etc.). Por fim, 

tratando-se de materiais com matriz metálica, ou ainda revestimentos deste tipo de 
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material sobre substratos metálicos, pouco estudo tem sido relatado na literatura, ou 

ainda estudos pouco conclusivos e acordados entre diferentes autores. Isto vem 

ocorrendo, provavelmente, devido à complexidade do comportamento do desgaste 

em função da temperatura e a modificação de propriedades mecânicas do material, 

como sugerem Stack e Pena (1997) em seu estudo sobre uma liga Ni13%Cr com 

partículas de WC em temperaturas de até 650oC. 

 

TABELA 4.1 – Dependência de parâmetros característicos nos vários regimes de erosão. 
(SUNDARARAJAN, 1991 apud SUNDARARAJAN e ROY, 1997). 

Regime p* Natureza** 
Taxa fluxo – 

efeito 

1. Erosão do metal 2 a 3 Dúctil Não 

2. Erosão do óxido >3 Frágil Não 

3. Erosão afetada pela oxidação >2 dúctil ou frágil Sim 

4. Erosão controlada pela oxidação    

a) modo contínuo    

I. partículas esféricas 0,5 Frágil Sim 

II. partículas angulares 0,66 frágil Sim 

b) modo spalling 0 frágil Sim 

*p = expoente da Equação 4.1 
** frágil refere-se a máxima taxa de erosão para ângulo de ataque de 90º, enquanto que dúctil refere-se a 
máxima taxa de erosão para ângulo de ataque intermediário. 

 

Oxidação do sistema NiCr. Muitos são os fatores responsáveis pela 

formação de camadas de óxidos superficiais em metais, mas esta formação é 

influenciada principalmente por fatores termodinâmicos e cinéticos. No caso dos 

óxidos NiO e Cr2O3 estes são estáveis em pressões de 1atm e analisando-se o 

Diagrama de Ellingham da energia livre de formação de óxidos metálicos em função 

da temperatura, constata-se que o cromo tem maior afinidade com o oxigênio que o 

níquel, e forma óxidos mais estáveis. O NiO é menos estequiométrico que o Cr2O3 e 

apresenta uma maior velocidade de crescimento. Sendo assim, mesmo que a 

energia livre relativa de formação dos óxidos possa prever qual é o óxido que é 

termodinamicamente favorecido (neste caso o Cr2O3 em relação ao NiO), não é 

possível determinar a natureza do óxido transiente e em estado de equilíbrio 

(KUNIOSHI, 2004 apud RAPP, 1965). 
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O Cr2O3 pode se desenvolver na liga como uma camada externa ou um 

precipitado interno e o fator determinante do tipo de formação deste óxido é o teor 

de Cr na liga. Segunto Stott e Wood (1988) apud Kunioshi (2004), concentrações de 

Cr em torno de 10% em peso são, geralmente, insuficientes para a formação de 

Cr2O3, como uma camada externa ou precipitados internos. O incremento do teor de 

Cr aumenta as chances da formação de uma camada externa de óxido que é 

favorecida por elevados coeficientes de interdifusão da liga, o que garante uma 

reposição rápida de Cr na camada externa do óxido. Por menores que sejam a 

solubilidade e difusividade de oxigênio na liga, o Cr consegue se difundir para a 

superfície sem que seja oxidado e forme precipitados internos. Por exemplo, o 

tempo para a formação dessa camada contínua e completa de Cr2O3 diminui com o 

aumento do teor de Cr na liga, variando de aproximadamente 100 horas para a liga 

Ni10Cr para apenas alguns minutos para a liga Ni20Cr à 1000°C (STOTT et al., 

1987). Neste sentido, Rapp (1965) apresentou um diagrama esquemático de como 

ocorre a formação da camada de Cr2O3 sobre uma liga Ni15Cr à 1000ºC (Figura 

4.12). 

Através da Figura 4.12, pode-se observar que nos estágios iniciais, ocorre a 

nucleação sobre a superfície metálica da liga NiCr de todas as fases estáveis do 

óxido: NiO, Cr2O3 e NiCr2O4. Ainda, segundo Stott et al. (1987), a fase NiO cresce 

mais rapidamente e se sobrepõe às demais, formando uma camada predominante. 

Mas, o NiO é um óxido menos estável que o Cr2O3 e, quando se encontra na 

pressão de dissociação, libera oxigênio que reage com o Cr, sob condições 

favoráveis de potencial e pressão. Este Cr2O3 forma-se na interface metal/óxido 

superficial, ou próximo a esta e, eventualmente, passa a formar uma camada 

completamente contínua. Assim, o óxido final, em estado de equilíbrio, consiste de 

uma camada dupla de NiO, formada por uma região externa mais compacta e uma 

região interna mais porosa, que incorpora precipitados de NiCr2O4, e uma outra 

camada mais interna de Cr2O3  

Após a formação inicial da camada superficial de NiO, o teor de Cr na liga é 

insuficiente para permitir o desenvolvimento de uma camada de Cr2O3 , uma vez que 

o volume crítico de partículas de Cr2O3 não foi atingido. Entretanto, após algum 

tempo, uma camada contínua é formada na interface óxido/liga, porém, esse 

processo depende de fatores como o tamanho de grão da liga. 
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FIGURA 4.12 – Representação esquemática da formação da camada de Cr2O3 em uma liga 
Ni15Cr a 1000ºC (Stott, 1989). 

 

Stott et al. (1987) têm demonstrado que esta camada contínua de Cr2O3 inicia 

seu desenvolvimento na interseção dos contornos de grão da liga com a superfície, 

devido à maior velocidade de transporte de Cr através dos contornos. Em seguida, 

há a penetração da camada através dos grãos, em forma de degraus, seguindo a 
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difusão lateral do Cr (Figura 4.12d). À medida que parte do Cr da liga é retida como 

óxido interno, outra quantidade se difunde pelo contorno de grão, permitindo um 

contínuo crescimento e coalescimento dos precipitados de Cr2O3. Em outras regiões 

da superfície, a fração volumétrica de partículas permanece abaixo do valor crítico. A 

deficiência de Cr nas regiões próximas aos precipitados favorece a difusão lateral de 

Cr, a partir dos contornos de grão em direção ao interior dos grãos. Isto proporciona 

um crescimento lateral da camada de Cr2O3, paralelamente à superfície. 

A velocidade de crescimento do Cr2O3 é determinada pelo fluxo de oxigênio 

na liga, pelos coeficientes de interdifusão dos elementos reativos na liga e pelo 

gradiente de concentração de Cr, que por sua vez depende do teor de Cr na liga. O 

crescimento lateral da camada incorpora a zona de oxidação interna que avança e, 

assim, observa-se a formação de um degrau (Figura 4.12e). Ocorre, então, um 

processo competitivo entre o crescimento e o coalescimento de partículas internas 

de Cr2O3 e o crescimento lateral da camada de Cr2O3 a partir dos contornos de grão. 

O resultado é a formação de vários degraus e patamares de camadas de Cr2O3 que, 

no final, formam uma camada contínua paralela à superfície. 

A partir desse estágio, a taxa de oxidação subseqüente é determinada pela 

eficiência com que a camada contínua de Cr2O3 impede a difusão de espécies 

reativas e suas propriedades químicas, físicas e mecânicas em serviço. Embora o 

processo de difusão através da camada de óxido não seja muito bem conhecido, a 

taxa de crescimento de Cr2O3 é relativamente elevada, o que o classifica como um 

óxido protetor. 

Caplan e Sproule (1975) apud Kunioshi (2004) mostram consideráveis 

diferenças nas cinéticas de oxidação de ligas de Cr atribuídas a uma forte 

dependência entre morfologia de óxido (tamanho e orientação dos grãos) e o pré-

tratamento da superfície. Por exemplo, em algumas direções da superfície de Cr 

polido eletroliticamente, ocorre a formação, de forma relativamente rápida, de 

camadas de óxido espessas e policristalinas, com elevadas tensões de compressão, 

enquanto que em outras direções, são formadas, de forma lenta, camadas finas e 

monocristalinas, aparentemente livre de tensões. Também, em algumas situações, 

uma camada plana de Cr2O3 é formada na interface óxido/liga, ao contrário de 

outras, que formam óxidos irregulares que descamam, resultado, provavelmente, da 
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formação de novos óxidos nos contornos de grão quando da difusão de oxigênio e 

íons de Cr na direção grão/contorno de grão.  

Uma importante desvantagem de óxidos protetores, como o Cr2O3, é a sua 

susceptibilidade à descamação, especialmente sob ciclagem térmica. Esta baixa 

adesão do óxido à liga se deve a elevadas tensões desenvolvidas durante o 

processo de oxidação e às tensões devido às diferenças de coeficientes de 

expansão térmica entre o óxido e o substrato metálico, durante o resfriamento. 

Durante o crescimento do óxido, as tensões podem aumentar, também devido a 

outros fatores, como: i) variações volumétricas durante a transformação metal-óxido; 

ii) efeitos de solubilidade de oxigênio na estrutura cristalina da liga; iii) formação de 

óxidos internos dentro dos grãos da liga, e iv) mudanças de composição química, 

tanto na liga como na camada de óxido (STOTT, 1987 apud KUNIOSHI, 2004). As 

possíveis formas de alívio dessas tensões de crescimento incluem deformações do 

óxido ou do substrato (liga) e a fratura e descamação da camada de óxido. 

4.1.2 EROSÃO EM MATERIAIS METÁLICOS 

Para descrever os mecanismos responsáveis pelo desgaste erosivo em 

materiais metálicos, é necessário o conhecimento das solicitações (força, tensão, 

deformação) envolvidas no impacto de uma partícula sólida na superfície de um 

material, bem como a resposta deste frente às solicitações. 

Quando uma partícula atinge a superfície de um metal, a resposta deste 

material pode ser uma deformação elástica ou plástica, dependendo principalmente 

de sua tensão de escoamento. Segundo Hutchings (1979), uma forma para 

conhecer a extensão do dano causado pelo impacto de uma partícula em um 

material dúctil pode ser estimada através do cálculo do número de Best ou Metz (B), 

conforme a Equação 4.3. 

Y

V
B

σ
ρ

2

=       Equação (4.3) 

onde: 

 B = número de Best ou Metz (adimensional); 
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 ρ = densidade do material alvo (Mg/m3); 

 σY = limite de escoamento do material alvo (MPa). 

 A Tabela 4.2 apresenta o tipo de deformação esperada pelo impacto de uma 

partícula para uma larga faixa do número de Best. 

 

TABELA 4.2 – Variação do tipo de dano com o número de Best. (HUTCHINGS, 1979). 
Número de Best Regime do dano 

10-5 elástico, quase estático 

10-3 início da deformação plástica 

101 deformação plástica extensiva 

103 fenômeno da híper-velocidade 

 

Analisando-se os valores obtidos para o número de Best, e avaliando os 

valores de velocidades encontradas na maioria das aplicações onde se constata o 

desgaste erosivo, observa-se que o dano causado a um material metálico está, na 

maioria das vezes, no regime de deformação plástica, ou seja, para número de Best 

entre 10-3 e 101. 

Assim, supondo-se apenas a deformação plástica de um metal quando sua 

superfície é atingida pelo impacto de partículas erodentes rígidas, pode-se 

considerar três mecanismos de desgaste distintos, de acordo com Hutchings (1979), 

Hutchings (1981a), Hutchings (1981b), Cousens e Hutchings (1983), Hutchings 

(1989) e Finnie (1995): i) para impactos oblíquos, o mecanismo de corte (cutting) 

(tipos I e II); ii) sulcamento (ploughing) e iii) para impactos próximos à normal, o 

desprendimento por platelet. Segundo estes autores, os mecanismos de remoção de 

material no impacto oblíquo já estão bem definidos, enquanto que para impactos 

próximos à normal não há um consenso na literatura. 

Finnie (1995) tentou sumarizar estes três mecanismos em uma única figura 

(Figura 4.13), a partir de seus estudos experimentais, sem considerar a possível 

rotação da partícula quando do impacto com a superfície. No primeiro caso, para 

ângulos menores que 20º (Figura 4.13 (1)), o autor sugere que a partícula 
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impactante lasca o metal como em um corte. Já no segundo, ângulo próximo a 30º 

(Figura 4.13 (2)), sugere que ocorre um acúmulo de material empilhado no final da 

cratera, que pode ser retirado com o impacto de partículas subseqüentes. No último 

caso, ângulos próximos à normal (Figura 4.13 (3)), muito menos material seria 

arrancado da superfície e muitos mecanismos foram propostos para tal, mas nesta 

pesquisa Finnie (1995) apenas sugere os mecanismos: i) comportamento frágil do 

metal devido ao endurecimento da superfície; ii) fragmentação das partículas; iii) 

fadiga de baixo ciclo e iv) efeitos da temperatura devido às altas taxas de 

deformação, desgaste por delaminação e extrusão. 

 

 
FIGURA 4.13 – Resultados experimentais para a erosão de um metal dúctil (linha contínua) e os 
três mecanismos postulados para remoção de material (FINNIE, 1995). 

 

A partir da observação de Finnie (1995), pode-se constatar que a fração de 

volume deslocada ou arrancada por uma partícula durante o impacto varia 

consideravelmente com a forma da partícula, orientação, velocidade e ângulo de 

impacto.  

No mecanismo de sulcamento (ploughing), o metal deslocado é extrudado em 

uma borda no final da cratera de impacto e, dependendo do ângulo de impacto e 

velocidade, a borda pode se destacar, formando uma fonte de perda de massa 

(HUTCHINGS et al., 1976). O balanço energético que ocorre entre a partícula 

incidente e o material atingido é descrito por Hutchings (1977) e apresentado na 

Figura 4.14. A Figura 4.14, baseada nos resultados de Hutchings et al. (1976), indica 
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que para o impacto por formação de sulcos no material de uma partícula esférica no 

ângulo de 30°, cerca de 40% da energia inicial estão disponíveis para formar a 

indentação e, assim, causar a erosão. 

 

 
FIGURA 4.14 – Balanço da energia no impacto de partículas erodentes esféricas no ângulo de 
impacto de 30º. A remoção de material ocorre pelo mecanismo de formação de sulcos 
(HUTCHINGS, 1977). 

 

O mecanismo de corte I considera que a partícula angular gira para frente no 

impacto, indentando o metal e levantando uma grande lasca de material no final da 

cratera. Embora esta lasca não seja geralmente desprendida em um único impacto, 

é claramente vulnerável à remoção pelo impacto de uma partícula subseqüente 

apropriadamente orientada. Neste caso, o balanço energético que ocorre entre a 

partícula incidente e o material atingido é mais complexo, uma vez que a forma e a 

orientação da partícula são importantes. A Figura 4.15, baseada nos resultados de 

Hutchings (1977), demonstra que a energia cinética rotacional do ricochetear da 

partícula pode ser apreciável, estimando que 40-80% da energia cinética seja 

dissipada no trabalho plástico. 

No corte do tipo II, a partícula gira para trás durante o impacto, removendo 

uma lasca do material como uma ação de usinagem. O corte do tipo II é favorecido 

por apenas uma pequena faixa de ângulos de impacto e orientações da partícula e, 

portanto, ocorre com muito menos freqüência do que o modo de corte do tipo I. 

Entretanto, ambos os tipos de comportamento foram observados por fotografias de 

alta velocidade em modelos experimentais e também podem ser identificados pelos 

sítios danificados da superfície impactada por partículas erodentes irregulares. 
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Também podem ser preditos teoricamente a partir do modelo plástico-rígido de 

indentação (HUTCHINGS, 1977). 

 

 
FIGURA 4.15 – Balanço da energia no impacto de partículas erodentes angulares no ângulo de 
impacto de 30º. A remoção de material ocorre pelo mecanismo de corte do tipo I (HUTCHINGS, 
1977). 

 

Hutchings (1989) descreve que o mecanismo de erosão em materiais 

metálicos para impactos próximos à normal pode ser dividido em três fases distintas 

que ocorrem seqüencialmente. Na fase inicial, o impacto da partícula forma uma 

cratera e o material é extrudado ou desprendido desta cratera, formando e/ou 

aumentando a borda desta cratera. Na segunda fase, o metal deslocado é 

deformado por impactos subseqüentes, podendo conduzir a um deslocamento 

lateral do material, o qual é destacado da superfície, ou ainda ser acompanhado por 

uma fratura dúctil nas regiões mais deformadas. Finalmente, após relativamente 

poucos impactos, o material deslocado torna-se severamente deformado, e é então 

destacado da superfície por uma fratura dúctil. Este mecanismo tem sido chamado 

de platelet (LEVY et al., 1984) e difere do modelo por microcorte sugerido por Finnie 

(1960), no qual é postulado que em muitos casos é necessário o impacto de 

diversas partículas para remover um fragmento de metal da superfície. 

Hutchings (1989) destaca ainda que este mecanismo de platelet pode ocorrer 

e é observado para todos os ângulos de impacto até 90o, porém em ângulos 

menores (20o ou menos) as três fases do mecanismo podem ocorrer 
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simultaneamente e fica muito difícil de distinguí-lo do mecanismo por microcorte. 

Em um trabalho anterior, Cousens e Hutchings (1983) observaram que este 

mecanismo de platelet pode gerar um fluxo no metal durante a erosão, modificando 

a superfície do material erodido. Isto significa que durante estágios iniciais da 

erosão, estabelece-se uma estrutura subsuperficial, com uma camada 

microestrutural modificada em forma de lâmina, contendo trincas e partículas de 

erodentes incrustadas. Esta camada é considerada mais dura que o material base. A 

contínua colisão de partículas sobre esta superfície vai fragilizando o material. Desta 

forma, a tensão compressiva resultante neste material causa a indentação na 

superfície, erodindo o material com um processo de extrusão na forma de plaquetas. 

Um balanço energético do impacto de partículas sólidas na superfície de um 

metal, em ângulo de 90o é mostrado na Figura 4.16.  

 

 
FIGURA 4.16 – Balanço da energia no impacto de partículas erodentes esféricas no ângulo de 
impacto de 90º (HUTCHINGS, 1977). 

 

Conforme apresentado pela Figura 4.16, 1 a 10% da energia cinética inicial de 

uma partícula se chocando normalmente (assumida como esférica) é restituída à 

partícula por forças elásticas. Muito da energia inicial é dissipada no alvo. A energia 

contida no campo de onda elástico, o qual não pode contribuir para a erosão, pode 

ser estimado, e é descrito como 1 a 5% da energia inicial, deixando cerca de 90% 

gasto no trabalho plástico. Para isto, até 10% será armazenado no metal em 
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discordâncias e outras imperfeições cristalinas, deixando 80% da energia cinética da 

partícula que deve ser degradada em calor. Para metais fortemente encruados, a 

fração de energia armazenada será menor e mais energia será dissipada como 

calor. Nesta análise, foi ignorada uma contribuição muito pequena da energia 

superficial, além da energia cinética dos fragmentos erodidos.  

4.1.3 EROSÃO EM MATERIAIS CERÂMICOS 

O interesse em utilizar materiais cerâmicos em diferentes segmentos 

industriais aumentou muito nos últimos anos, principalmente devido às propriedades 

típicas destes materiais: estabilidade química, dureza e resistência mecânica em 

altas temperaturas. Comparados aos metais, são muito menos propensos a danos 

por processos corrosivos. 

Por outro lado, por serem materiais frágeis, a erosão ocorre por mecanismos 

distintos de metais, isto é, esta classe de materiais é menos suscetível a 

deformações plásticas do que os metais. Desta forma, a erosão em materiais 

cerâmicos ocorre pela propagação e intersecção de trincas produzidas pelo impacto 

de partículas erodentes. Madruga, Silveira e Bergmann (1994) sugerem 

esquematicamente os tipos de falhas e a degradação que ocorre em um material 

cerâmico sujeito ao choque de partículas sólidas (Figura 4.17).  

 

 
FIGURA 4.17 – Mecanismo de desgaste. 1. Fadiga da fase intergranular; 2. Microtrincas no 
contorno de grão; 3. Indução de microtrincas no grão; 4. Desprendimento do grão; 5. 
Desprendimento de fragmentos de grão (MADRUGA, SILVEIRA e BERGMANN, 1994). 
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No que tange aos mecanismos de desgaste erosivo em materiais cerâmicos, 

Zhou e Bahadur (1993), bem como Butler, 1989, Kato, 1990 e Bhushan e Sibley, 

1981 têm usado o mecanismo de fratura por indentação produzido pelo impacto de 

partículas esféricas para explicar a erosão em materiais cerâmicos. Basicamente, há 

duas teorias que usualmente são aceitas para explicar o mecanismo de fratura 

desses materiais. Uma está baseada no mecanismo de fratura puramente elástica e 

a outra no mecanismo de fratura elasto-plástica. Esses mecanismos vão depender 

do tamanho das partículas impactantes. 

A fratura puramente elástica funciona bem para partículas nas quais o raio no 

ponto de impacto é maior que o raio crítico (maior que 200µm) e produzem trincas 

cônicas chamadas de trincas de Hertzian. Entretanto, é necessário que haja uma 

intersecção entre várias fraturas cônicas para que o material seja arrancado da 

superfície (ZHOU e BAHADUR, 1993). A outra teoria, da fratura elasto-plástica, é 

aceita para partículas pequenas, as quais produzem trincas laterais e radiais. Neste 

caso, a remoção de material pode acontecer sem que haja essa intersecção entre as 

trincas. 

Para Zhou e Bahadur (1993), no modelo elasto-plástico são considerados 

dois comportamentos possíveis: quase estático e dinâmico. A maior diferença entre 

estes é que no comportamento dinâmico, o cálculo da força de impacto das 

partículas inclui efeito de tensões dinâmicas e na teoria quase estática a energia 

cinética das partículas é absorvida completamente na forma de deformação plástica. 

A literatura cita que há tanto concordância como discrepância entre a teoria e 

resultados experimentais. Em testes de erosão de vidro, atingido por partículas 

esféricas grandes, alguns pesquisadores, como Finnie (1960), encontraram 

evidências claras de material removido da superfície pela intersecção de trincas 

cônicas de Hertzian. Já Sheldon (1970) e Sheldon e Finnie (1966) não conseguiram 

observar essas trincas em seus experimentos. Ritter et al. (1984) e Evans (1982) 

observaram clivagem e fraturas intergranulares em um pit formado na superfície de 

uma alumina erodida por SiC com tamanho de 508µm em velocidade de 75m/s. 

Porém, não observaram trincas radiais na região de contato, conforme esperavam. 

Esse tipo de erosão por pit pode ser formado devido a extensos contornos de grão 



 

 40 

fraturados pelo impacto das partículas. Fenômeno similar também foi observado por 

Wiederhorn e Hockey (1983) na erosão de alumina. 

Morrison et al. (1985) analisaram o impacto produzido em mulita (3Al2O3. 

2SiO2) por partículas de alumina com tamanho de 270µm em velocidade de 100m/s, 

com ângulo de impacto de 90º. Neste caso, a zona atingida consistiu em uma 

cratera central com trincas radiais e trincas laterais com dimensões 

aproximadamente iguais ao tamanho das partículas impactantes. Observações 

similares foram feitas por esses mesmos autores com erodente de tamanho médio 

de 37µm. 

Soderberg et al. (1981) observaram os defeitos em cerâmicas com teor de 

aluminas de 99,7, 99 e 94% devido ao impacto de partículas em ângulo de 45º e 

velocidade de 66 m/s. Os defeitos observados foram basicamente por fratura 

intergranular. Em alguns casos, observaram apenas fraturas intragranulares. No 

caso do material cerâmico contendo 99,7% de alumina, foram encontrados 

fragmentos do erodente. O mecanismo de erosão foi considerado o mesmo para os 

três casos.  

Zhou e Bahadur (1993) analisaram o impacto de partículas em ângulo de 90º 

para aluminas com diferentes adições de vidro e de zircônia, assim como alumina de 

alta pureza, a temperatura ambiente. Utilizaram como erodente o SiC com tamanho 

de grão de 120µm e velocidade de 50m/s. Neste estudo, os autores observaram que 

o mecanismo de fratura foi basicamente do tipo intergranular sem sinais de 

deformação plástica. Em alguns casos, trincas se formaram e se propagaram sem 

que houvesse desprendimento de grãos da superfície. Algumas trincas radiais 

puderam ser observadas a partir das bordas da região impactada. Isto é 

característico de uma fratura por indentação o que leva à formação de trincas 

laterais. No caso da alumina aditivada com zircônia, foram observadas trincas 

transgranulares.  

Wensink e Elwenspoek (2002) no estudo do impacto de partículas sólidas na 

superfície de um material frágil observaram que a área de contato entre a partícula e 

o material alvo é deformada plasticamente devido à alta compressão, além disso são 

formadas tensões de cisalhamento e uma trinca radial. Após o impacto, a 
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deformação plástica leva a um aumento nas tensões internas do material, o que 

resultou na remoção de partículas de sua superfície. A Figura 4.18 apresenta de 

forma simplificada como ocorre essa formação pela chamada fratura lateral. 

 

 
FIGURA 4.18 – Formação de uma fratura lateral causada pelo impacto de partículas duras sobre 
a superfície do material. A fratura lateral se forma pelo alívio de tensões da zona deformada 
plasticamente após gerar uma fratura radial (WENSINK e ELWENSPOEK, 2002). 

 

Marques (2006) avaliou a resistência à erosão de corpos cerâmicos 

produzidos à base de alumina com e sem fase vítrea erodidos por alumina 

eletrofundida, e observou que a taxa de desgaste é fundamentalmente influenciada 

pelas fases presentes, notoriamente, pela porosidade (tamanho e quantidade) e fase 

vítrea (distribuição e quantidade). Além disso, constatou que a temperatura influi de 

maneira decisiva para aumentar o desgaste dos corpos cerâmicos submetidos à 

erosão. Ficou evidenciada a dependência da taxa de erosão com a porosidade para 

os corpos cerâmicos apenas de alumina, visto que os pontos de contatos (ou 

fixação) de partículas de alumina entre si caem significativamente com o aumento da 

porosidade. Em conseqüência, a microestrutura fica mais susceptível ao dano 

quando submetida à erosão. 

Comparando-se corpos cerâmicos com e sem fase vítrea, Marques (2006) 

observou que a alumina com fase vítrea apresentou maior taxa de erosão que a 

alumina de menor porosidade, crescente com a temperatura e com o ângulo de 

ataque das partículas incidentes, em todas as condições investigadas. Assim, a 

Material 
alvo 

Fratura lateral 

Trinca radial 

Deformação plástica 
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presença de fase vítrea oferece um alvo menos resistente ao desgaste do que a 

fase alumina. No entanto, a alumina com fase vítrea em relação à alumina porosa 

apresentou taxa de erosão significativamente menor em todo o intervalo de 

temperatura e para todos os ângulos de ataque investigados. Este fato foi justificado 

pelo reforço proporcionado pela fase vítrea na microestrutura da alumina porosa, 

fortalecendo a união entre partículas de alumina. 

No que tange aos mecanismos de erosão, Marques (2006) constatou que o 

principal mecanismo que conduz ao desgaste erosivo de aluminas com e sem fase 

vítrea é o processo de formação de pits de erosão. Isto acontece principalmente em 

temperatura ambiente e ângulos de 90º de incidência. Este processo está 

fundamentado na fratura frágil do material e acontece por microtrincamento através 

dos contornos de grão de alumina. Com o aumento de temperatura, e com a 

presença de fase vítrea, pode-se constatar a perda de material também por fratura 

dúctil, devido à deformação plástica da fase vítrea por fluxo viscoso. Reflexo, disso, 

com o acréscimo de temperatura e percentual de vidro, observou-se um 

arredondamento nas bordas dos pits de erosão. 

A partir da revisão apresentada sobre erosão em materiais frágeis, observa-

se duas principais teorias abordadas por diversos autores para a remoção de 

material frágil sujeito ao impacto de partículas erodentes: a formação de pits e 

fratura lateral. 

Na teoria de formação de pits, assume-se que o dano da zona atingida por 

partículas está na forma do rompimento do contorno de grão. A energia associada à 

formação de um pit vai ser a energia de fratura do contorno de grão, multiplicada 

pelo número de grãos por pit e a área superficial por grão. Desde que o número de 

grãos por pit seja proporcional à razão entre o volume do pit para um tamanho de 

grão médio, e a área superficial por grão seja proporcional à área média do diâmetro 

do grão dg, então o tamanho D do pit será proporcional à energia cinética Uk das 

partículas impactantes, conforme a Equação 4.4 (RITTER, 1985). 

3

1









∝

γ

kg Ud
D                 Equação (4.4) 
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onde: 

 D = tamanho do buraco (m); 

 dg =diâmetro médio do grão (m); 

 Uk = energia cinética das partículas impactantes (N.m); 

 γ = energia de fratura do material alvo (N.m). 

O volume de material removido pelo impacto (∆V, em m3) é obtido a partir do 

cubo do diâmetro da cavidade resultante na superfície do material. Assim, o 

desgaste erosivo ∆V é proporcional à energia cinética, conforme a Equação 4.5, a 

partir da Equação 4.4. 

γ
kdU

V ∝∆     Equação (4.5) 

onde: 

 ∆V = volume de material removido (m3). 

A validade da Equação (4.5) pode ser examinada, assumindo-se que a 

energia de fratura do contorno de grão é proporcional à tenacidade à fratura – modo 

I (KIc). Desta forma, o volume removido de material pode ser escrito conforme a 

Equação (4.6). 

2

IC

k

K

dEU
V ∝∆     Equação (4.6) 

onde: 

 E = módulo de elasticidade do material alvo (GPa); 

KIC = tenacidade à fratura do material alvo (MPa.m0,5). 

Wiederhorn e Hockey (1983) compararam dois estudos de erosão em 

materiais cerâmicos policristalinos. Os dados de erosão para Al2O3 sinterizada e 

SiC-α obtidos foram comparados com dados de Wiederhorn e Hockey (1979) que 

usaram um aparato de alta velocidade de partículas em um jato de ar. Os resultados 

mostraram a validade da Equação (4.6). A aparente diferença na magnitude do 
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desgaste erosivo entre estes dois estudos deve-se à diferença entre os aparatos 

utilizados para os ensaios, o que provavelmente modificou a força de impacto das 

partículas erodentes. 

Sirinivasan e Scatergood, 1988, investigando a teoria de formação de fratura 

lateral, assumiram que o dano tem a forma de uma cavidade redonda, causada por 

uma partícula de raio R. Assim, para uma fratura lateral com tamanho c1, penetração 

h e força residual Fr, o dano pode ser calculado pela Equação 4.7. Esta relação é 

mostrada na Figura 4.19. 

3

2

1

3
R

hc

R

V
E

π
∝

∆
∝∆     Equação (4.7) 

onde: 

R = raio médio da partícula erodente (m); 

c1 = tamanho da fratura lateral (m); 

h = profundidade da penetração da partícula – região plástica (m). 

 

 
FIGURA 4.19 – Formação de uma fratura lateral (SIRINIVASAN e SCATERGOOD, 1988). 

 

O valor de c1 obedece à Equação 4.8 e a profundidade da penetração h é 

dada pela Equação 4.9. 
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onde: 

Fr = força residual na formação da fratura lateral (N). 

Fr 
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( )3

1

Azh ∝     Equação (4.9) 

onde: 

A = área de contato projetada da partícula (m2); 

z = profundidade de penetração da partícula no alvo (m). 

Então, a taxa de erosão será dependente de R, V e do KIC do material alvo, 

segundo a Equação 4.10. 

3
4−∝∆ IC

pm
KVRE     Equação (4.10) 

onde: 

m e p são expoentes do tamanho e velocidade das partículas, 

respectivamente. 

4.1.4 EROSÃO EM MATERIAIS CERMETS DENSOS 

A teoria clássica da erosão prevê que a resposta de um material frente à 

erosão depende de sua natureza, dúctil ou frágil, porém, esta teoria não pode ser 

usada para explicar a erosão de cermets. A erosão em cermets indica que a 

natureza desta degradação é muito complexa, devido ao seu caráter não-

homogêneo.  

Segundo Hussainova (2001) apud Hussainova et.al. (2001), a erosão de 

cermets densos de WC-Co e à base de TiC está associada com a combinação de 

ductilidade e fragilidade na erosão, embora a fragilidade seja dominante. Recentes 

trabalhos de Feng e Ball (1999) apud Hussainova et.al. (2001) têm tentado definir 

regimes de erosão em cermets densos abrangendo desde o comportamento de 

plasticidade dominante até fratura dominante, porém Hussainova et.al. (2001) 

sugerem que esta transição não é bem definida. 

O estudo da erosão em cermets, obtidos por metalurgia do pó, oferece 

subsídios para avaliar a erosão em revestimentos cermets, obtidos por aspersão 

térmica. Segundo Hussainova et al. (2001), no processo de erosão, a fratura de um 

material cermet denso inicia, geralmente, na fase ligante (matriz dúctil). Os grãos de 
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carbetos perdem sua ligação protetora e a superfície erodida é quase 

completamente coberta com a exposição dos carbetos. Se a dureza do material alvo 

excede a do erodente, as partículas erodentes dificilmente podem causar uma 

deformação, prevalecendo a erosão do cermet. O grau de penetração elástica e, 

portanto, de energia transmitida para a superfície depende do módulo de 

elasticidade. Se este for elevado, uma menor penetração elástica ocorre. Sob estas 

condições, o impacto de partículas erodentes pode causar falha por fadiga de baixo 

ciclo na matriz e nos grãos de carbetos. Desta forma, o módulo de elasticidade 

mostra-se um parâmetro mais importante para a resistência ao desgaste do que a 

dureza. Porém, se a dureza do material erodente excede a do cermet, podem 

ocorrer processos de penetração do erosivo na superfície do material, micro-cortes 

ou sulcamento, trincas nos grandes grãos de carbetos, resultando no 

desprendimento de pequenas lascas. Sob estas condições, não há distinção entre 

as diferentes classes de cermets investigadas, com teor de matriz metálica 

crescente de 8 a 60%, em carbetos de WC, TiC ou Cr3C2 (HUSSAINOVA et al., 

2001). 

Este resultado de resistência ao desgaste em função do módulo de 

elasticidade e da dureza pode ser observado na Figura 4.20. De fato, segundo 

Hussainova et al. (2001), não há uma relação linear entre a dureza e a resistência 

ao desgaste (Figura 4.20a). Conclusão similar foi dada por Reshetnyak e Kübarsepp 

(1994), ao investigarem 16 ligas à base de TiC-Ni, nas quais constataram que para o 

mesmo nível de dureza, a resistência ao desgaste dos cermets variou até 80%. 

Portanto, para a resistência ao desgaste erosivo, a avaliação da dureza é apenas 

uma primeira aproximação. 

Se a erosão em grãos frágeis (fase carbeto) ocorrer preferencialmente via um 

mecanismo envolvendo a iniciação e propagação de micro-trincas, então a 

tenacidade à fratura do material afeta a taxa de erosão. A baixa tenacidade de 

muitos constituintes duros resulta em uma perda de resistência à erosão, o que 

explica a baixa performance de cermets à base de Cr3C2 (tenacidade à fratura de 

3MPa.m1/2) e o possível benefício para cermets à base de WC (tenacidade à fratura 

de 15MPa.m1/2). Isto significa que os grãos de WC são duros e suficientemente 

resistentes para dissipar grande quantidade de energia devido ao choque das 

partículas erodentes, sem que ocorra o microtrincamento dos grãos. Portanto, as 
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propriedades mecânicas e a resistência ao desgaste de cermets dependem de cada 

grão individual, da matriz, da ligação entre as fases e dos grãos adjacentes 

(WELLMAN e ALLEN, 1995 e ENGQVIST et al., 1999 apud HUSSAINOVA et al., 

2001). 

 

  
(a) (b) 

FIGURA 4.20 – Taxa de erosão em função (a) da dureza e (b) do módulo de elasticidade para 
diferentes cermets densos erodidos por SiO2 ou SiC (HUSSAINOVA et al., 2001). 

 

Hussainova et al. (2001) avaliaram o comportamento frente ao desgaste 

erosivo de cermets à base de Cr3C2 e constataram que se o erodente é muito mais 

duro que o material alvo (no caso, o SiC), a iniciação de trincas é inevitável e a taxa 

de propagação de trincas é o fator que controla a erosão. A quantidade da fase frágil 

(grãos de carbeto) de 85% em massa proporciona uma pobre resistência ao 

desgaste que pode ser atribuída a sua baixa tenacidade à fratura e fraca ligação 

entre os grãos e a matriz metálica. No caso da dureza do erodente ser menor que a 

do material alvo (no caso, o SiO2), para o mesmo cermet com 85% de carbetos 

(85Cr3C215Ni), há uma ótima resistência ao desgaste que pode ser atribuída a sua 

elevada resistência à penetração plástica. As Figuras 4.21 e 4.22 apresentam 

micrografias do cermet denso 85Cr3C215Ni após a erosão em ângulo de 45º por 

partículas erodentes de SiC e SiO2, respectivamente. 

Analisando-se as micrografias das superfícies erodidas (Figuras 4.21 e 4.22), 

fica evidente que as partículas erodentes de maior dureza (SiC - Figura 4.21a) 

produzem danos em grande quantidade na superfície do cermet testado 

(85Cr3C215Ni). Observando, na Figura 4.21b, a seção em corte do cermet na região 

85Cr3C215Ni 85Cr3C215Ni 

70Cr3C230Ni 

70Cr3C230Ni 

92WC8Co 92WC8Co 

SiC 
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erodida, Hussainova et al. (2001) descrevem que a remoção do material 

provavelmente tenha ocorrido através da formação de fratura frágil lateral. O impacto 

de partículas gera tensões residuais, causando trincas laterais logo abaixo da 

superfície, facilitando a remoção de material por lascamento. No entanto, a 

superfície do cermet (85Cr3C215Ni) erodido por SiO2 mostra uma diferente 

morfologia, de aspecto liso e arredondado. O impacto de erosivos na superfície 

resulta no pequeno desprendimento de grãos de carbeto em cada colisão e 

conseqüente gradual desprendimento do material ligante (matriz metálica). 

Pequenos grãos de carbeto perdem sua proteção e desagregam-se, enquanto os 

grandes grãos são fragmentados por fadiga. O mecanismo de erosão por 

trincamento lateral que ocorre com SiC, leva a taxas de erosão mais elevadas que 

os mecanismos de lascamento que ocorrem com a SiO2 (HUSSAINOVA et al., 

2001). 

 

  
(a) (b) 

FIGURA 4.21 – Micrografia por MEV (a) de uma cratera única no 85Cr3C215Ni impactado por 
partículas de SiC em ângulos de ataque de 45º e velocidade de 31m/s e (b) seção transversal 
da superfície do cermet erodido (HUSSAINOVA et al., 2001). 

 

Hussainova et al. (2001) observaram, além da microestrutura, a forma como o 

ângulo de impacto e a velocidade das partículas afetam a resistência à erosão de 

três diferentes grupos de cermets, à base de WC, TiC e Cr3C2. Os autores 

constataram que uma diminuição do ângulo de impacto significa uma diminuição das 

vantagens dos cermets à base de WC sobre os de TiC. Em ângulos mais próximos à 

normal, a diferença entre a taxa de erosão destes dois grupos torna-se mais 
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significativa. Já a diminuição da velocidade do erodente resulta na diminuição da 

diferença de resistência à erosão dos cermets à base de WC e TiC. 

 

 
FIGURA 4.22 – Micrografia por MEV de uma cratera única no 85Cr3C215Ni impactado por 
partículas de SiO2 em ângulos de ataque de 45º e velocidade de 31m.s-1 (HUSSAINOVA et al., 
2001). 

 

Reshetnyak e Kübarsepp (1994) e Larsen-Basse (1983) enfatizam que o 

mecanismo de erosão depende, primeiramente, das condições de teste. Porém, 

segundo Hussainova et al. (2001), independente da dureza do erodente em baixas 

velocidades de impacto, esse pode causar uma forte destruição local nos grãos de 

carbetos e podem ocorrer danos na sua ligação com a matriz, sendo esta a fase 

mais fraca, prevalecendo, então a erosão seletiva. Nas condições de altas 

velocidades das partículas erosivas, pode ocorrer falha por fadiga de baixo ciclo nos 

grãos de carbetos e micro-corte, dependendo da razão da dureza do material alvo e 

material erodente. 

O mecanismo de desgaste de cermets pode provocar a extração da matriz 

metálica, visto que o impacto sucessivo de partículas erodentes na superfície do 

cermet tensiona a mesma, os grãos de carbeto podem se aproximar, expulsando 

parte da matriz. A remoção parcial da matriz metálica origina áreas de concentração 

de tensão que nucleiam trincas a partir das quais se dá a fractura dúctil do material 

(HUSSAIONOVA et al., 2001).  

Bergman et al. (1997) investigaram a influência da quantidade de carbetos e a 

presença de carbetos de diferentes tamanhos em aços rápidos produzidos por 
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metalurgia do pó. Os autores denominam carbetos primários como carbetos maiores 

de 1-10µm, enquanto os carbetos secundários são menores (<100nm). Segundo os 

autores, a presença de carbetos diminui a taxa de erosão do material erodido com 

SiO2 (erodente considerado de baixa dureza). A presença de carbetos maiores não 

modificou esta tendência, visto que o mecanismo responsável pelo desgaste erosivo 

está baseado em indentações cumulativas resultando em micro-fadiga e 

conseqüente perda do material. Por outro lado, a quantidade de carbetos maiores 

nos aços mostrou-se mais importante que o tamanho do carbeto. Isto porque os 

pequenos carbetos são responsáveis em prevenir a erosão por partículas através de 

penetração. Porém, o uso de erodentes mais duros que os carbetos maiores 

provoca a erosão preferencial na matriz dúctil, evidenciando que a presença destes 

carbetos em aços rápidos não melhora a resistência à erosão do material. 

Os principais mecanismos de desgaste erosivo de cermets são ainda uma 

questão em aberto. Wayne et al. (1989) adaptaram o modelo de Evans et al. (1976) 

de resposta frágil das superfícies provocada pelo impacto de partículas duras. Neste 

caso, o desgaste é conseqüência da falta de capacidade do material para resistir à 

sequência de efeitos (indentação pelas partículas, desenvolvimento sub-superficial 

de fissuras laterais, propagação até à superfície, micro-delaminação e remoção de 

material) até o desgaste. O ajuste deste modelo aos cermets relaciona a resistência 

à erosão (W-1) com a dureza (H), tenacidade à fractura (KIC) e parâmetros 

microestruturais como o tamanho médio das partículas de carbetos (G) e a 

espessura média da fase dúctil intergranular (λ), como mostra a Equação 4.11. 

G

HK
W IC )( 2

1

1 λ⋅⋅
∝−    Equação (4.11) 

onde: 

W-1 = resistência à erosão (kg/mm3); 

G = tamanho médio das partículas de carbetos (mm); 

λ = espessura média da fase dúctil intergranular (mm). 

A espessura média λ é, por sua vez, relacionável com a fração volúmica (fV) 

da fase ligante metálica de acordo com a Equação 4.12. 
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=λ     Equação 4.12. 

Em trabalhos mais recentes, Yao et al., (2000) e Beste et al. (2001), 

demonstraram que a dependência da resistência à erosão em relação aos 

parâmetros estruturais se desvia do modelo de desgaste frágil quando são utilizados 

pós de carbetos com tamanho de partícula ultrafino (0,6µm). Teores mais elevados 

de matriz originam maior taxa de desgaste do que a verificada para menores teores 

desta fase, visto que o aumento significativo do livre percurso médio entre as 

partículas de carbeto (λ) faz sobressair o mecanismo de resposta dúctil do 

compósito à ação erosiva. Este fator faz com que cermets de grãos ultrafinos 

apresentem baixos teores de fase ligante (matriz dúctil), por vezes com reduções 

drásticas a ≤1% em peso. A utilização de partículas ultrafinas favorece ainda a 

distribuição uniforme e contínua da fase metálica entre os grãos de carbetos.  

4.2 EROSÃO EM REVESTIMENTOS 

4.2.1 REVESTIMENTOS OBTIDOS POR ASPERSÃO TÉRMICA 

Na Engenharia de Superfícies, aspersão térmica é um termo genérico para 

designar um grupo de processos de fabricação cuja finalidade é a obtenção sobre 

qualquer tipo de substrato de revestimentos metálicos, cerâmicos, poliméricos ou 

compósitos. Estes processos são agrupados de acordo com a fonte de energia, 

química ou elétrica, como apresenta a Figura 4.23.  

 

 

FIGURA 4.23 – Processos de aspersão térmica em função da fonte de calor. 
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A deposição de um material ocorre através da injeção deste na forma de pó, 

arame ou vareta em uma fonte de calor (combustão de gases, arco elétrico ou 

plasma – Tabela 4.3). As partículas do material são aceleradas pela expansão dos 

gases e são projetadas com elevada velocidade contra um substrato, sofrendo um 

impacto altamente energético, e resfriando rapidamente, formando um revestimento 

com várias camadas de finas partículas sobrepostas (Figura 4.24). Os revestimentos 

obtidos por esta técnica têm espessura que vão de micrômetros a milímetros. 

 

 
FIGURA 4.24 – Diagrama esquemático da formação de lamelas e do revestimento sobre o 
substrato. 

 

Segundo a ASM (2004), existem vantagens e desvantagens de se utilizar o 

processo de aspersão térmica. Dentre as principais vantagens, pode-se citar que 

qualquer material capaz de fundir, sem se decompor pode ser usado. Além disso, 

pode-se aplicar revestimentos em qualquer substrato, pois é possível um bom 

controle da temperatura deste, durante o processo de deposição. Por outro lado, 

uma desvantagem do ponto de vista operacional é que a deposição é feita 

diretamente da pistola de aspersão, somente sobre o que a pistola pode direcionar a 
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aspersão de partículas. Naturalmente, existem limitações de tamanho, sendo 

impossível recobrir pequenas e/ou profundas cavidades na qual a tocha ou pistola 

não possa se ajustar. 

Existem diversos métodos de aspersão térmica, sendo que, como visto, a 

principal característica que os difere é a natureza da sua fonte de calor. Os métodos 

mais difundidos são aspersão de arames por combustão, de pós por combustão, 

arames a arco elétrico, HVOF e plasma spray. Neste trabalho, serão abordadas as 

técnicas de plasma spray e HVOF. 

 

TABELA 4.3 – Temperatura alcançada em diversos processos de aspersão térmica (Sulzer 
Metco, 2005). 

Temperatura da Chama (103 K) 

Combustão 
(arame) 

Combustão 
(pó) HVOF 

Arco Elétrico 
(arame) Plasma 

3 3 2 – 3 4 - 6 12 – 16 

 

4.2.1.1 PLASMA SPRAY 

O plasma caracteriza-se por uma nuvem de gás ionizado com partículas sub-

atômicas, resultado da passagem de gás por um campo elétrico de altíssima 

intensidade. Ocorre a liberação de grande quantidade de energia, principalmente por 

radiações ultravioleta. Neste processo, as partículas podem atingir velocidades de 

até 300m/s, conforme sua trajetória na chama, e temperaturas extremamente 

elevadas, 13.000 a 30.000K, dependendo da potência do equipamento. Segundo 

Zatorski e Herman (1991), o método de deposição a plasma spray é o único que 

opera em altas temperaturas e a densidade de energia específica é suficiente para a 

fusão dos materiais, que apresentem fase fundida estável. Joshi (1992) acrescenta 

que a temperatura das partículas que são aquecidas e aceleradas é 

significativamente influenciada pela velocidade de injeção da partícula. A Figura 4.25 

apresenta, esquematicamente, o processo de aspersão a plasma. 

A técnica de aspersão a plasma tem sido aplicada na deposição de materiais 

cerâmicos, metálicos e cermets. Para Nerz, Kusher e Rotolico (1991), a 
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característica básica dos revestimentos obtidos pela técnica plasma spray é a 

porosidade residual, a qual não pode ser totalmente anulada, mas pode ser 

influenciada pelos parâmetros operacionais da aspersão.  

Em relação à textura da superfície que está sendo revestida, Ladsdown e 

Price (1986) salientam que esta depende da rugosidade inicial do substrato, da 

energia do plasma e do tamanho da partícula do pó. 

 

 
FIGURA 4.25 – Representação esquemática do processo de aspersão térmica a plasma spray 
(adaptado de GORDON ENGLAND, 2005). 

 

Sevostianov et al. (2004) desenvolveram um estudo quantitativo visando 

caracterizar microestruturas de revestimentos aspergidos por plasma spray com as 

propriedades destes materiais. A partir deste estudo, os autores constataram que a 

porosidade e a presença de trincas são os principais responsáveis pela modificação 

de propriedades dos revestimentos aspergidos por esta técnica, principalmente 

devido à anisotropia na distribuição destes defeitos, o que produz propriedades 

elásticas e condutoras anisotrópicas. Como regra, os autores sugerem que 

porosidades menores que 15% afetam menos as propriedades elásticas e 

condutoras de um material que as microtrincas presentes nos revestimentos (devido 

sua forma e distribuição aleatória). Por outro lado, níveis superiores a este podem 

também ser indicadores de altas densidades de trincas, conduzindo também a 

modificação das propriedades avaliadas. 

A modificação da microestrutura de revestimentos aspergidos pela técnica de 

plasma spray não depende apenas do controle da porosidade e das microtrincas 
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que surgem durante a deposição. Devido às temperaturas elevadas pelas quais os 

pós são submetidos, bem como os gases utilizados para gerar o plasma, podem 

ocorrer modificações na estrutura cristalina dos mesmos, fazendo com que durante o 

impacto das partículas e na solidificação surjam novas fases. 

Staia et al. (2001) avaliaram a produção de diferentes fases de Cr3C2-

25%NiCr a partir de modificações de parâmetros de aspersão, como gases na 

geração do plasma (utilizando nitrogênio) e pressão destes na aspersão (300 a 

1200mbar). Os autores observaram que o pó de alimentação constituía-se de NiCr 

cúbico de face centrada e Cr3C2 ortorrômbico. Após a aspersão em presença de 

nitrogênio, além das fases originais do pó, foram encontradas fases carbonitretadas, 

dependendo da razão C/N, como: Cr6,2C3,5N0,3 e Cr3C1,52N0,48. Após a aspersão à 

pressão atmosférica (APS), foram identificadas também as fases Cr7C3 e CrO2. As 

Tabelas 4.4 e 4.5 resumem, respectivamente, as condições utilizadas pelos autores 

na aspersão, bem como as propriedades obtidas para os revestimentos. 

 

TABELA 4.4 – Condições de aspersão do NiCr-25Cr3C2 (STAIA et al., 2001). 

Condição 
Pressão 
aspersão 

(mbar) 

Gás de 
plasma 

(N2/He/H2) 

Distância 
aspersão 

(mm) 

Potência 
(kW) 

Fluxo gás 
carregador 

(N2) 

Resfriamento 
(N2) 

1 300 50/15/4 120 39 1,5 Não 

2 300 50/15/4 120 39 1,5 Sim 

3 1200 46/15/3 120 35 2,0 Sim 

4 1200 46/15/3 140 35 2,0 Não 

5 1200 46/15/3 120 35 2,0 Não 

6 1000 (APS) 50/10/3 120 35 2,0 Sim 

 

Staia et al. (2001) observaram que a fração volumétrica fase Cr3C2 + fase 

carbonitretada aumenta com o acréscimo da pressão de aspersão, diminuição da 

distância de aspersão e ausência de gás de refrigeração. Para o revestimento 

depositado com a mais alta pressão, ficou evidente o enriquecimento de carbono 

nas fases carbeto e carbonitretada, na forma grafite. A maior dureza foi obtida para a 

fase contendo carbetos, aspergida com pressão de 1200mbar, com distância de 

120mm e pré-aquecimento do substrato em 600ºC. 
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TABELA 4.5 – Propriedades obtidas após a aspersão do NiCr-25Cr3C2 nas condições da Tabela 
4.4 (STAIA et al., 2001). 

Condição fv Ni-Cr 
(%) 

fv Cr3C2 + fase 
carbonitretada 

Eficiência 
Cr3C2revestimento/ 

Cr3C2pó 

fv porosidade 
+ 2ª fase 

HV50 fase 
NiCr 

HV50 fase 
carbeto 

1 66,5 31,3 41,7 2,2 - - 

2 77,8 18,9 25,2 3,3 301,6 1468 

3 36,0 58,2 77,6 5,8 255,2 1866 

4 41,2 53,2 70,9 5,6 264,5 2115 

5 30,2 64,8 86,4 5,0 277,5 2296 

6 38,4 54,8 73,0 6,8 217,3 1445 

 

4.2.1.2 HVOF (HIGH VELOCITY OXYGEN FUEL) 

Na aspersão hipersônica (HVOF- High Velocity Oxy-Fuel), a queima do 

combustível com oxigênio ocorre dentro de uma câmara na pistola de aspersão. Os 

combustíveis mais comumente empregados são querosene e hidrogênio. Devido à 

elevada pressão dentro da câmara de combustão, a expansão dos gases pode levar 

as partículas injetadas na chama a velocidades acima de 2.000m/s. Em relação ao 

plasma, porém, a chama atinge temperaturas bem menores, por exemplo, 2.600oC 

utilizando querosene como combustível. A Figura 4.26 apresenta esquematicamente 

o processo de aspersão térmica HVOF. 

 

 
FIGURA 4.26 – Representação esquemática do processo de aspersão térmica hipersônico 
(adaptado de GORDON ENGLAND, 2005). 
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As características físicas e químicas dos pós utilizados tem efeito no seu 

aquecimento e na sua aceleração. Com altas velocidades de combustão, a descarga 

do jato acelera as partículas do pó a uma velocidade consideravelmente mais alta do 

que se pode ter no equipamento de aspersão térmica por plasma, chegando a cerca 

de 2.000 m/s. O tamanho da partícula para ambos os casos é um parâmetro na 

determinação e extensão do estado de alta plasticidade, como também na 

velocidade de impacto no substrato. 

Devido às moderadas temperaturas de operação empregadas no processo 

hipersônico, partículas maiores do que um determinado tamanho crítico não fundem 

completamente. Portanto, a homogeneidade de distribuição granulométrica é um 

fator primordial para a obtenção de revestimentos com alta qualidade. Os 

revestimentos obtidos apresentam elevada densificação devido à intensidade dos 

choques das partículas com o substrato. Como enfatizado por Fillion (1995), 

revestimentos obtidos por HVOF apresentam elevada aderência, elevada 

densificação e baixa tensão residual na camada do revestimento. 

Uma das diferenças entre o HVOF e o sistema a plasma é o calor transferido 

para o substrato durante a aspersão. Mesmo a temperatura do plasma sendo maior 

do que no sistema HVOF, o calor transferido para o substrato pelo HVOF geralmente 

é maior do que no sistema a plasma. O gradiente de temperatura da chama do 

plasma é normalmente maior do que o da chama de combustão do HVOF, sendo 

menos sensível a mudanças na velocidade de injeção das partículas em pó quando 

comparado ao plasma (JOSHI, 1992). 

Uma das principais aplicações do HVOF têm sido revestimentos compósitos 

de matriz metálica (Ni, Cr, Co ou ligas desses elementos) contendo partículas de 

carbetos (WC, Cr3C2), que conferem melhor resistência ao desgaste. 

Comparativamente ao processo de aspersão por plasma, o processo HVOF mantém 

a integridade das partículas do carbeto. Durante a aplicação e subseqüente 

resfriamento desses revestimentos, podem ocorrer transformações químicas 

complexas como a decomposição térmica do WC ou Cr3C2 e reações destes 

carbetos com a matriz metálica (KARIMI et al., 1993 e MOHANTY et al., 1996). O 

processo de HVOF promove menor percentual de transformação de fase, bem como 

revestimentos mais densos e com menor porosidade, devido a menor temperatura 

de chama e maior velocidade da partícula. 
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4.2.1.3 MICROESTRUTURA DE REVESTIMENTOS ASPERGIDOS 

A microestrutura típica de revestimentos obtidos por aspersão térmica é 

apresentada na Figura 4.27. Ao colidirem contra o substrato, as partículas 

aspergidas tornam-se aplainadas e aderem às irregularidades da superfície que 

encontram, formando uma estrutura lamelar com poros, partículas não fundidas e 

inclusões de óxidos (no caso de revestimentos com metais). A ligação entre o 

depósito aspergido e o substrato pode ser mecânica, metalúrgica, química, física ou 

uma combinação destas formas (LIMA E TREVISAN, 2002). 

 

 
FIGURA 4.27 – Microestrutura típica de revestimentos aspergidos termicamente (adaptado de 
GORDON ENGLAND, 2005). 

 

A morfologia do revestimento depende também do material utilizado: 

tamanho, morfologia e uniformidade química das partículas do pó. Estes pós podem 

ser obtidos através de processos de sinterização, aglomeração, blendagem e fusão 

(HAWTHORNE et al., 1997). Estes fatores citados são diretamente correlacionados 

com o fluxo do pó na pistola, a injeção junto à chama e o espalhamento das 

partículas altamente plásticas sobre a superfície do substrato.  
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Quanto mais homogêneas as partículas em suas propriedades, mais sob 

controle estão as propriedades finais do revestimento produzido por aspersão 

térmica. A distribuição granulométrica das partículas, bem como o tamanho das 

mesmas, desempenham um importante papel nesse contexto. Durante sua trajetória 

na chama, as partículas pequenas são lançadas na periferia da chama. Na zona de 

menor temperatura; as partículas grandes não conseguem atingir um estado de alta 

plasticidade. Desta forma, estas partículas não se espalham convenientemente 

sobre o substrato, o que favorece o aumento de porosidade. Os revestimentos 

obtidos por processos convencionais de aspersão térmica contêm porosidade que 

varia de 0,025% a 50% (LIMA, 1995).  

Com altas temperaturas no substrato, aumenta a difusão entre as partículas 

das camadas, mas também aumenta a oxidação do substrato, o qual poderá diminuir 

a coesão entre as partículas formadoras de lamelas. Para Niemi et al. (1995), a 

velocidade alta da partícula, conjugada a um pequeno tamanho de grão, produzem 

microestruturas mais finas e lamelas mais estreitas com melhor ligação entre estas. 

4.2.1.4 ADERÊNCIA DE REVESTIMENTOS ASPERGIDOS 

A qualidade do revestimento produzido por aspersão térmica depende da 

aderência entre o substrato e o material depositado. Três fatores operacionais 

principais concorrem para a definição da aderência de um revestimento: variação da 

distância de aspersão, pré-aquecimento do substrato e o uso de revestimentos 

intermediários, com a finalidade de diminuir as tensões térmicas residuais 

provocadas por materiais com diferentes coeficientes de expansão térmica 

(VARDELLE et al., 1994).  

Para obter uma aderência adequada ao substrato, este deve ter um alto grau 

de limpeza, que é obtida através do jateamento abrasivo, permitindo também obter 

no substrato uma determinada rugosidade, que conduz as partículas ao 

ancoramento mecânico no momento do impacto. Além disso, a aderência 

dependente das propriedades mecânicas do substrato, assim, os fatores como o 

pré-aquecimento e o resfriamento do substrato após a aspersão também exercem 

influência. A Figura 4.28 apresenta um diagrama esquemático com os principais 
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fatores que afetam as propriedades dos revestimentos obtidos pelas técnicas de 

aspersão térmica. 

 

 
FIGURA 4.28 – Relação dos fatores que afetam as propriedades dos revestimentos (SCHWIER e 
BECZKOWIAK, 1991). 

 

Vardelle et al. (1994) acrescentam que as propriedades físicas do 

revestimento são determinadas a partir do dinamismo da deformação das partículas 

colidindo com o substrato, da reação de resfriamento do contato e das interações 

desses contatos com a superfície. A gotícula espalha-se e resfria-se dependendo do 

tamanho da partícula no estado de fusão, rugosidade, temperatura e reatividade da 

superfície. A taxa de resfriamento da partícula individual fica em torno de 106 K/s 



 

 61 

(LIMA, 1995). Com esta taxa, a interação térmica durante a solidificação/contração é 

obviamente muito limitada. 

Segundo Gerdenam e Hecht (1972), vários tipos de tensões são produzidos 

junto ao revestimento e substrato durante o processo de aspersão. Para Barbezat, 

Müller e Walser (1988), a condutividade e a dilatação térmica afetam a taxa de 

resfriamento das partículas aspergidas e as condições de tensão dentro do 

revestimento. Essas tensões provocam um decréscimo na coesão e adesão do 

revestimento. O gradiente da temperatura produzido entre o substrato e o 

revestimento é provavelmente a maior causa do aparecimento das tensões 

residuais: i) na interface substrato/camada, podendo ocasionar microfissuras no 

revestimento; ii) com o aumento da espessura da camada e iii) durante o 

resfriamento do substrato já revestido, onde podem aparecer macrofissuras, ou o 

próprio desprendimento do revestimento. Várias propriedades nas camadas 

depositadas podem ser influenciadas a partir da natureza da tensão residual: 

aderência, resistência ao choque térmico, resistência à fadiga térmica e resistência 

ao desgaste. 

4.2.2 EROSÃO EM REVESTIMENTOS CERMET 

Correlacionando as diferentes classes de materiais frente ao desgaste 

erosivo, observam-se algumas fortes diferenças. Por exemplo, em relação ao ângulo 

de impacto a literatura já deixa claro que em baixos ângulos os materiais cerâmicos 

são suficientes para reduzir o desgaste erosivo devido a suas propriedades de 

elevada dureza e tenacidade (FINNIE, 1995). Por outro lado, se um material está 

sujeito ao impacto de partículas em ângulo próximo à normal (90°), a superfície 

exposta deve ser capaz de suportar repetidas deformações. Neste caso, materiais 

mais plásticos como os metais poderiam ter preferência em relação aos cerâmicos e 

revestimentos cerâmicos, nos quais as trincas progridem rapidamente e conduzem à 

remoção do material. Esta relação entre as propriedades dos materiais e a 

resistência ao desgaste é mostrada na Figura 4.29. 

Porém, em algumas situações, há uma mistura de mecanismos que conduz 

ao desgaste erosivo, como mecanismos de corte, lascamento, fadiga e fratura frágil. 

Nestes casos, há uma controvérsia entre a dureza e a tenacidade à fratura dos 
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materiais e revestimentos. Segundo Kulu et al. (2005), os revestimentos compósitos 

de matriz metálica reforçados com partículas cerâmicas resolvem parcialmente este 

problema, como é apresentado na Figura 4.30. Os autores salientam que 

revestimentos de maior dureza e menor tenacidade são mais indicados para 

resistirem ao desgaste em ângulos de ataque das partículas erodentes até 30º. Já o 

uso de revestimentos mais tenazes e menos duros é indicado para ângulos de 

incidência das partículas maiores que 60º. 

 

 

FIGURA 4.29 – Resistência ao desgaste de materiais e revestimentos (KULU et al., 2005). 

 

 

FIGURA 4.30 – Propriedades de dureza e tenacidade de revestimentos e suas áreas de 
aplicações: 1, 2 – pequenos ângulos de impacto, 2 a 4 – mistura de abrasão e erosão e 4,5 – 
ângulos de impacto elevados (KULU et al., 2005). 
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Segundo Kulu et al. (1998) apud Kulu et al. (2005), nas condições de 

desgaste no qual há mistura de mecanismos, os revestimentos aspergidos 

termicamente à base de WC-Co são altamente efetivos. Além disso, os materiais 

aspergidos termicamente, como os cermets, são freqüentemente usados para 

resistir a diferentes formas de desgaste, em diversas aplicações industriais, inclusive 

em situações de erosão extrema. 

Wang e Verstak (1999) citam que o amplo uso de cermets como materiais de 

revestimento pode ser atribuído a sua combinação de propriedades desejáveis, 

como a alta dureza, resistência mecânica, rigidez e resistência ao desgaste. Por 

outro lado, é necessário testar diferentes revestimentos sob condições distintas de 

solicitações de desgaste, pois há falta de informações sobre o comportamento de 

diferentes tipos e categorias de cermets.  

Carbetos de tungstênio (WC), ligados com Co, são amplamente utilizados por 

sua excelente resistência ao desgaste, porém em temperaturas elevadas e meios 

agressivos a baixa resistência à corrosão deste sistema de revestimento restringe 

sua aplicação. Nestes casos, adotam-se o uso de outros ligantes para a matriz 

metálica, como o ferro e o níquel. Os cermets mais conhecidos como livres de 

tungstênio são à base TiC e Cr3C2 inseridos em matriz de ligas metálicas de Ni e 

Mo.  

Deve-se observar também, segundo Kulu et al. (2005) e Wang e Verstak 

(1999), que a capacidade do revestimento em proteger o material base (substrato) 

contra a erosão não depende apenas da composição e microestrutura do 

revestimento, mas também de suas propriedades físicas e mecânicas, isto significa 

uma dependência do material inicial e o seu processamento. 

A vantagem do uso de cermets em relação a materiais dúcteis ou frágeis 

pode ser relacionada à combinação de propriedades físicas e mecânicas dos 

cerâmicos com os metais, o elevado ponto de fusão dos carbetos, 

conseqüentemente dos cermets e, portanto, a elevada estabilidade química e 

térmica dos carbetos (UPADHYAYA, 2001). 

O desenvolvimento de métodos de aplicação de revestimentos como HVOF 

tornou possível satisfazer as necessidades crescentes para proteção contra a 
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erosão, pois melhorou a aderência com o substrato, diminuiu a porosidade e a 

presença de óxidos e combinou estas características com a obtenção de tensões 

residuais compressivas nos revestimentos (LILLE et al., 2002 apud KULU et al., 

2005). Wang e Verstak (1999), Wang e Lee (1997), Barbezat et al. (1993) e Kulu e 

Pihl (2002) citam ainda que a evolução de processos de HVOF tem gerado 

revestimentos com menor decomposição de carbetos que outros processos de 

deposição, devido à combinação de elevada energia cinética e baixas temperaturas 

de aspersão. 

Outros autores (KULU et al., 1998 e KULU e VEINTHAL, 2000 apud KULU et 

al., 2005) citam que a deposição de revestimentos por detonation também é 

promissora, devido a excelente resistência ao desgaste. 

Por outro lado, a resistência ao desgaste de ligas self-fluxing contendo 

partículas de WC aplicados pelo método de aspersão e fusão (chama, plasma, laser, 

fusão, etc.) trazem benefícios de custo e efetividade. Ligas metálicas à base de 

MCrBSi, onde M pode ser Ni, Co, ou Fe podem ser fundidas em temperatura de 

1050°C. Devido à baixa porosidade e à elevada aderência com o substrato, estas 

ligas podem resistir significativamente a carregamentos de impacto. Como 

revestimentos, são empregadas em aplicações onde é necessária a resistência ao 

desgaste e à corrosão (KULU et al., 2005). 

Segundo Raak (1988) apud Levy e Wang (1988), microestruturas de 

revestimentos favoráveis para a resistência à erosão a quente constituem-se de 

lamelas e tamanhos de grão pequenos, baixa porosidade, menor quantidade de 

óxidos, boa aderência e ausência de trincas. Dureza, composição química e 

distribuição da segunda fase (partículas de carbetos) têm menor efeito na resistência 

ao desgaste do revestimento. Além disso, diferentes formas de erodentes e 

condições de teste de erosão modificam a resistência dos revestimentos testados 

(LEVY e WANG, 1988). 

A seguir são abordadas algumas características dos revestimentos 

(porosidade, inserção de fases duras, quantidade de fase dura, microestrutura das 

fases formadas – tamanho, forma e distribuição da fase dura –, dureza e 

temperatura) e a interação destas com a resistência ao desgaste erosivo. 
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4.2.2.1 POROSIDADE DOS REVESTIMENTOS 

No que tange à porosidade dos revestimentos, Kulu (1989), Kulu e Zimakov 

(2000a), Kulu e Zimakov (2000b) e Kulu e Veinthal (2000) apud Kulu e Pihl (2002) 

baseados no estudo da resistência à erosão de 15 revestimentos aspergidos por 

diferentes técnicas (aspersão por chama, plasma spray, D-gun e HVOF) observaram 

que somente os revestimentos com baixa porosidade (menor que 5%) apresentam 

resistência ao desgaste erosivo. A resistência à erosão de revestimentos com 

porosidade maior que 5%, mesmo que tenham durezas similares - obtidas por 

diferentes técnicas de aspersão térmica, pode diferir em mais que uma ordem de 

grandeza em idênticas condições de desgaste. Portanto, somente revestimentos 

com baixa porosidade apresentam considerável resistência ao desgaste erosivo. 

Levy e Wang (1988) investigaram 12 diferentes revestimentos cermets e 

relacionaram suas resistências à erosão ao mecanismo de desgaste de cada 

revestimento, onde o tamanho de grão, a porosidade e a presença de trincas 

formadas durante a deposição foram considerados fatores de significativa 

importância. 

O Cr3C2 revestido pela técnica D-gun apresentou a melhor performance a 30° 

do que a 90°. Analisando a microestrutura do revestimento, após aspersão e após 

erosão em ambos ângulos estudados, os autores inferiram algumas conclusões. O 

revestimento como aspergido consiste de partículas com grãos bem definidos, com 

uma pequena porosidade intergranular e superfície rugosa. Quanto à erosão a 30°, 

observa-se a microestrutura lisa (aspecto mais próximo à polida) e com algumas 

incrustações de partículas. A 90°, a superfície erodida é mais rugosa que a 30°. Os 

autores entendem que a erosão a 90º ocorreu através do trincamento e lascamento 

de pequenos pedaços, o tamanho destes foi determinado pelo tamanho de grão 

básico do revestimento. Levy et al. (1983) apud Levy e Wang (1988) já haviam 

concluído anteriormente que em materiais frágeis o tamanho de grão mais fino e a 

menor porosidade conduzem a uma menor taxa de erosão, já que o lascamento 

ocorre grão a grão. 

O WC-Co aspergido a plasma spray é um revestimento que apresenta uma 

fina rede de poros. Levy et al (1983) apud Levy e Wang (1988) observam que essa 
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distribuição uniforme de poros de forma quase equiaxial é mais prejudicial à 

resistência à erosão do que mais poros planares entre as lamelas, típica de um 

revestimento depositado por chama. Isto porque essa distribuição uniforme e 

equiaxial dos poros exporia o material da matriz, com menor resistência à erosão. A 

morfologia do WC-Co erodido a 30° sugere que o restante do material no processo 

de erosão espalha-se sobre o material erodido e preenche os vazios. O tamanho e a 

geometria dos poros estão diretamente relacionados com a taxa de erosão do 

revestimento aspergido. Em relação ao revestimento de Cr3C2 depositado por D-gun, 

observou-se que a menor quantidade de poros e a forma mais fina é responsável 

por uma menor taxa de erosão em relação ao WC-Co depositado por plasma spray. 

Para revestimentos que não têm uma rede de trincas, menor porosidade e menor 

tamanho de poro, conduzem à menor taxa de erosão. 

O NiCrBC aspergido a plasma spray tem poros de diversos tamanhos além de 

trincas disseminadas, o que facilita a perda de material e degrada a resistência à 

erosão do revestimento (LEVY e WANG, 1988). A diferença no tamanho de poro 

entre os dois revestimentos aplicados por plasma spray (WC-Co e NiCrBC) tem um 

grande efeito na taxa de erosão, conforme a Tabela 4.6. 

 

TABELA 4.6 – Variação do tipo da taxa de erosão para ângulo de impacto de 30º e 90º em três 
diferentes revestimentos (LEVY e WANG, 1988). 

Taxa de erosão (cm3/g x 10-4) 
Revestimento Forma de aplicação 

30º 90º 

Cr3C2 D-gun 0,063 0,13 

WC-Co Plasma spray 0,21 0,56 

NiCrBC Plasma spray 0,87 0,61 

 

Para o ângulo de impacto de 30°, o revestimento NiCrBC tem desempenho 

bastante inferior ao verificado para 90º. Portanto, como mostra a Tabela 4.6, a maior 

diferença nas taxas de erosão entre os dois revestimentos ocorre para um ângulo de 

impacto de 30°, já que a 90°, não há uma grande diferença entre estas taxas (LEVY 

e WANG, 1988). Os autores desconsideram o mecanismo de erosão, mas deve-se 

observar que o revestimento NiCrBC é metálico, portanto resiste menos à erosão em 

baixos ângulos de impacto. 
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4.2.2.2 INSERÇÃO DE FASES DURAS (CARBETOS) NOS REVESTIMENTOS 

Hawthorne et al. (1999) relacionaram os mecanismos de desgaste 

responsáveis pela erosão a partir da inserção de fases duras em revestimentos 

puramente metálicos. Revestimentos aspergidos termicamente à base de metais 

desenvolvem mecanismos similares a materiais densos dúcteis na degradação pelo 

processo erosivo. Em ligas à base de Ni, na erosão a 90º, ocorre a degradação do 

material por mecanismos de corte e platelets (Figura 4.31). A resistência à erosão de 

cermets depende, além do ângulo de ataque, da quantidade de carbetos inseridos 

na matriz. A Figura 4.32 sumariza os resultados obtidos pelos autores para 

diferentes tipos de revestimentos, em função do ângulo de ataque. 

 

  
FIGURA 4.31 – Microestrutura típica de um revestimentos de NiWCrSiFeBC após a erosão em 
ângulo de impacto de 90º (partículas de 50µµµµm de Al2O3, velocidade de 84 m/s, 25 min. de teste, 
50g de erodente e temperatura ambiente) (HAWTHORNE et al., 1999). 

 

Os mesmos autores observaram ainda que o aumento da concentração de 

carbetos e do ângulo de impacto geralmente propicia maior resistência à erosão dos 

revestimentos de WC para as três matrizes de cobalto investigadas. Entretanto, para 

baixos ângulos de impacto, o comportamento de três revestimentos à base de Ni foi 

diferenciado, isto é, o oposto ao que se observou para ângulos de 90º. É possível 

que a baixa energia de ligação entre a matriz de Ni e as partículas de WC no 

revestimento obtido por HVOF seja relevante. Portanto, uma maior concentração de 

carbetos entre 29 e 84% em volume pode tornar a superfície mais susceptível à 

fratura frágil, promovendo o desprendimento do WC pela alta energia de impacto do 

erodente. A Figura 4.33 mostra evidências de erosão por corte, formação de 
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platelets e ocasionalmente remoção de carbetos individuais após a erosão do 

revestimento de WC-12Co. 

 

 
FIGURA 4.32 – Taxa de erosão para diferentes revestimentos em função do ângulo de impacto 
(partículas de 50µµµµm de Al2O3, velocidade de 84 m/s, 25 min. de teste, 50g de erodente, a 
temperatura ambiente) (HAWTHORNE et al., 1999). 

 

 
FIGURA 4.33 – Microestrutura típica de um revestimento de WC-12Co após a erosão em ângulo 
de impacto de 90º (partículas de 50µµµµm de Al2O3, velocidade de 84 m/s, 25 min. de teste, 50g de 
erodente, a temperatura ambiente) (HAWTHORNE et al., 1999). 

4.2.2.3 QUANTIDADE DE FASES DURAS (CARBETOS) ADICIONADA AOS REVESTIMENTOS 

A influência da quantidade de fases duras em revestimentos também foi 

investigada por Kulu e Pihl (2002). Estes autores observaram que no caso da erosão 

a pequenos e médios ângulos de impacto, a taxa de desgaste diminui com o 

aumento da dureza, e mecanismos de micro-cortes são dominantes. A 
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microestrutura preferencial apresenta uma maior quantidade de fase de carbetos 

(Figura 4.34a), que deve ser superior a 50%. No caso de impactos próximos à 

normal, deve-se preferir uma microestrutura com maior quantidade de matriz dúctil, e 

quantidade de fases duras inferior a 50% (Figura 4.34b). Para aplicações em que se 

observa uma mistura de ângulos de impactos, uma ótima microestrutura, por 

exemplo, para um revestimento de WC-Co, compreende uma matriz dúctil com 

pequenas partículas de carbeto (neste caso WC) e aglomerados de WC-Co. Esta 

microestrutura é denominada de double cemented (Figura 4.35a). Outra maneira de 

se obter este tipo de microestrutura é através da aspersão e posterior fusão do 

revestimento, como em ligas self-fluxing. Um exemplo deste tipo de liga com 

partículas de cermets é apresentada na Figura 4.35b, neste caso NiCrSiB com WC-

Co. 

 

  
(a) (b) 

FIGURA 4.34 – Microestruturas recomendadas para a resistência ao desgaste erosivo (a) 
ângulos de impacto oblíquos e (b) ângulo de impacto normal (KULU e PIHL, 2001). Preto= 
fase metálica; branco= fase dura. 

 

Muitos autores apresentam resultados satisfatórios de resistência ao desgaste 

de revestimentos compósitos, mas ainda há discussão quanto a melhor proporção 

de fase dura/matriz que promova uma melhor resistência à erosão e erosão-

oxidação. Levy (1988) descreve em seu trabalho que é necessário um mínimo de 

80% de fase dura, como WC ou Cr3C2, para promover a máxima resistência à 

erosão. Lewis et al. (1989) relatam que quanto maior o teor de Cr3C2 no pó antes da 

aplicação, maior a resistência à erosão do revestimento obtido. 
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(a) (b) 

FIGURA 4.35 – Microestrutura ideal de revestimentos cermets para impacto em ângulos 
variados, (a) recomendada double cemented e (b) produzida pela aspersão e posterior fusão 
(NiCrSiB + 25% WC-Co) (KULU e PIHL, 2001). 

 

Stein et al. (1999) avaliaram a resistência à erosão de revestimentos à base 

de NiCr e FeCrAlY, com percentual variável de 0 a 100% de Cr3C2, aspergidos por 

HVOF. Estes autores observaram um baixo rendimento de aspersão deste material, 

provavelmente devido à temperatura da chama que causa o ricocheteio das 

partículas na superfície do substrato, ainda no estado sólido, não sendo retidas no 

revestimento. Podem ocorrer também reações do carbeto de Cr3C2 para Cr7C3 e 

para Cr24C6. Walsh (1992) observou ainda que pode ocorrer a oxidação de carbetos 

durante a aplicação do revestimento, desta forma, a fase dura resultante será 

formada por óxidos e carbetos. Nesse mesmo trabalho, a resistência à erosão 

máxima para ângulo de impacto de 90º foi alcançada para teores de fase dura de 

40%. 

Kulu et al. (2005) observaram também na prática a influência da quantidade 

de carbetos, porosidade, bem como do ângulo de impacto. Neste estudo sobre três 

diferentes grupos de revestimentos aspergidos por quatro técnicas de aspersão 

distintas (HVOF, D-gun, FSF – flame spray fusion, LSF – laser spray fusion), os 

autores observaram que para revestimentos com similar porosidade (0,7 – 3%) 

pode-se inferir uma comparação. Assim, analisando-se as imagens da topografia da 

superfície erodida de um revestimento de NiCrSiB aspergido por HVOF e de WC-

17Co também por HVOF em ângulos de 30 e 90º (respectivamente, Figuras 4.36 e 

4.37) concluíram que o desgaste em altos ângulos de impacto resulta da fratura dos 
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carbetos ou remoção de micro-partículas devido a um processo de fadiga de baixo 

ciclo. 

 

 
FIGURA 4.36 – Superfície do revestimento NiCrSiB aspergido por HVOF erodido em ângulos de 
impacto de (a) e (c) 30º e (b) e (d) 90º (KULU et al., 2005). 

 

Kulu et al. (2005) observaram que para baixos ângulos de impacto, os 

processos de micro-corte são dominantes na matriz metálica do revestimento. No 

caso de revestimentos com baixo conteúdo de ligante (fase metálica), processos de 

fratura e fadiga de baixo ciclo são dominantes. Baseado nos dezesseis 

revestimentos estudados, utilizando WC-Co, NiCrSiB e NiCrSiB+WC-Co, Kulu et al. 

(2005) sugerem um diagrama (Figura 4.38) apresentando a influência da quantidade 

de fase dura do revestimento pela taxa de desgaste dos revestimentos aspergidos 

termicamente. 

Através da Figura 4.38, fica claro que também no caso de baixos ângulos de 

impacto, a resistência ao desgaste cresce com o aumento na dureza (isto é, 

quantidade de fase dura) e o mecanismo de micro-corte é dominante. Assim, 



 

 72 

prefere-se uma estrutura com grande quantidade de fase dura. No caso do impacto 

normal, a estrutura com conteúdo médio de fase dura, mas com maior dureza, 

mostra a melhor resistência ao desgaste. 

 

 
FIGURA 4.37 – Superfície do revestimento WC-17Co aspergido por HVOF erodido em ângulos de 
impacto de (a) e (c) 30º e (b) e (d) 90º (KULU et al., 2005). 

 

Kulu e Pihl (2002) sugeriram a Figura 4.39, resumindo as conclusões a que 

chegaram quanto à relação entre o ângulo de impacto das partículas erodentes e a 

microestrutura do revestimento que melhor se comporta diante da solicitação de 

erosão, em função da dureza do revestimento e quantidade de fase dura. 
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FIGURA 4.38 – Taxa de erosão de partículas sólidas a temperatura ambiente em função do 
conteúdo de fase dura (HF)/matriz metálica (MM) (KULU et al., 2005). 

 

 
FIGURA 4.39 – Estrutura otimizada para resistir ao desgaste erosivo em diferentes condições de 
ângulo de ataque (1) próximo a normal (90º), (2a) e (2b) oblíquo, (3) erosão tangente e (4) 
mistura de ângulos (KULU e PIHL, 2001). 
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4.2.2.4 MICROESTRUTURA DO REVESTIMENTO FORMADA QUANDO DA DEPOSIÇÃO 

Wang e Shui (2003) salientam que não apenas a quantidade de carbetos 

influencia o desgaste erosivo, como a microestrutura formada quando da deposição 

do cermet. Por exemplo, segundo estes autores, a distribuição de tamanhos dos pós 

a serem aspergidos também afeta a microestrutura formada quando da deposição, 

bem como o comportamento da erosão dos revestimentos. Investigando três 

revestimentos compósitos a base de pó, com distribuição de tamanho próxima (16 a 

45 µm), estes apresentaram maior resistência à erosão do que os revestimentos 

aspergidos a partir de pós blendados, com maior distribuição de tamanhos (5 a 45 

µm ou 5 a 80 µm). Entre os cinco pós blendados de Cr3C2-NiCr, aquele com 

distribuição de tamanhos mais larga teve a menor resistência à erosão. 

Alguns outros pesquisadores também publicaram resultados similares, 

informando que revestimentos aspergidos de pós com uma distribuição de tamanhos 

próxima mostraram maior resistência à erosão que aqueles aspergidos com pós com 

maior tamanho de partículas. Comparando a microestrutura de diferentes 

revestimentos estes autores observaram que está evidente a maior resistência à 

erosão de cermets à base de WC e de alguns revestimentos de Cr3C2-NiCr. Esta 

tendência pode ser atribuída a sua estrutura lamelar fina, distribuição homogênea 

das fases duras como mostra a Figura 4.40c, bem como a elevada microdureza dos 

revestimentos. Na microestrutura de outros revestimentos de pós blendados e 

aspergidos a partir do cermet de Cr3C2, existem grandes partículas de metal de NiCr 

distribuídas aleatoriamente e lamelas de tamanho grosseiro, as quais correspondem 

à menor resistência à erosão que o pó de compósito revestido e aspergido (Figura 

4.40b e 4.40d) (WANG e SHUI, 2003). 

Na investigação de superfícies revestidas e erodidas, bem como a seção 

transversal destas, pode-se apontar os possíveis mecanismos de desgaste erosivo. 

A Figura 4.41 apresenta a micrografia (MEV) de amostras revestidas com cermet 

WC–17CoCr e Cr3C2-NiCr blendado, nas quais observa-se o trincamento e a 

morfologia lascada, indicando que ocorreram mecanismos de erosão frágeis (WANG 

e SHUI, 2003). Levy e Wang (1988) sugerem que quando o dano por erosão ocorre 

por mecanismos de trincamento e lascamento e perda de pedaços, o tamanho do 

material extraído é determinado pelo tamanho das lamelas do revestimento. 



 

 75 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

FIGURA 4.40 – Micrografia por MEV dos pós antes da aspersão térmica (a) Cr3C2-NiCr – pó e (b) 
Cr3C2-NiCr – blendado. Seção transversal dos revestimentos (c) Cr3C2-NiCr – pó e (d) Cr3C2-
NiCr – blendado (WANG e SHUI, 2003). 

 

Sugere-se que o trincamento ocorra primeiramente no contorno da lamela 

durante o impacto das partículas. Com o impacto contínuo de partículas, trincas 

radiais e laterais desenvolvem-se, levando à fratura e perda de material por 

lascamento (similar ao mecanismo de erosão em materiais frágeis). Finalmente, são 

formados vazios muitos pequenos e pits. Está claro na Figura 4.41a e 4.41b que o 

revestimento WC-17CoCr apresenta uma estrutura fina, com lamelas de pequenos 

tamanhos, as quais limitaram os tamanhos dos pedaços removidos pelo impacto de 

partículas, contribuindo para o baixo dano por erosão e uma morfologia superficial 

lisa. Em contrapartida, observa-se que o dano gerado na superfície do revestimento 

Cr3C2-NiCr blendado (Figura 4.41c) foi mais agressivo, causando maior perda de 

material da superfície, porém pelo mesmo mecanismo observado para o WC-

17CoCr. 

O efeito do tamanho dos grãos de carbetos na matriz também deve ser 

avaliado, segundo Shetty et al. (1987). Foi estudada uma comparação da taxa de 

erosão de cermets WC-Co com três diferentes tamanhos de carbetos: 1,0 µm, 1,4-
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2,0 µm e 2,8-3,7 µm. Os autores observaram que a taxa de erosão diminui 

fracamente com o aumento do tamanho do grão de carbeto. Entretanto, o intervalo 

de tamanhos de grãos de carbetos estudados e a variação na taxa de erosão com o 

tamanho dos carbetos são ambos pequenos e, portanto, a exata tendência do 

tamanho de grão de carbeto com a erosão não pode ser estabelecida. 

 

   
(a) (b) (c) 

FIGURA 4.41 – Micrografia por MEV da (a) superfície, (b) seção transversal do revestimento de 
WC-17CoCr e (c) superfície do revestimento Cr3C2-NiCr – blendado erodidos por cinza de 
carvão em ângulo de 30º a 300ºC (WANG e SHUI, 2003). 

 

4.2.2.5 DUREZA DO REVESTIMENTO  

Na investigação para definir os mecanismos responsáveis pela erosão em 

materiais cermets, alguns autores apontam para a dureza como fator dominante 

(D’Errico et al., 1997). Por exemplo, segundo Hawthorne et al. (1999), para 

revestimentos cermets em baixos ângulos de ataque há um aumento da resistência 

à erosão com o aumento da quantidade de carbetos, e, portanto, da fase de maior 

dureza do revestimento, provavelmente em função do mecanismo que rege este tipo 

de degradação. A partir da Figura 4.42, Hawthorne et al. (1999) sustentam que não 

haveria uma relação entre a dureza e a resistência à erosão. No entanto, pode-se 

constatar que para baixos ângulos de impacto a resistência à erosão aumenta com o 

aumento da dureza do carbeto, enquanto há uma situação oposta para os 

revestimentos metálicos, provavelmente devido à diferença de mecanismos de 

erosão preponderante para cada um desses tipos de materiais. 

Kulu et al. (2005) resumem bem a influência da dureza na resistência ao 

desgaste de revestimentos de cermets. Os autores observam que à temperatura 

ambiente, a dureza tem um grande efeito no desgaste de materiais pelo mecanismo 
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de deformação plástica, enquanto que a tenacidade à fratura é um fator dominante 

no desgaste envolvendo a fratura frágil. Porém, outras propriedades estão 

envolvidas na determinação dos modos de desgaste erosivo de revestimentos 

cermets, como por exemplo, sua porosidade. 

 

 
FIGURA 4.42 – Correlação entre a taxa de erosão e a dureza para os diferentes revestimentos 
testados em função do ângulo de impacto (partículas de 50µµµµm de Al2O3, velocidade de 84 m/s, 
25 min. de teste, 50g de erodente, a temperatura ambiente) (HAWTHORNE et al., 1999). 

 

Kulu et al. (2001), Kulu e Veinthal (2000) apud Kulu e Pihl (2002) 

relacionaram a dureza de revestimentos aspergidos por diferentes processos com a 

taxa de erosão e o ângulo de impacto. Estes autores observaram que para 

revestimentos depositados por HVOF em baixos ângulos de impacto (30º), o 

desgaste diminui com o aumento da dureza do revestimento, devido ao mecanismo 

de micro-corte dominante. Para ângulos de impacto elevados (90º), um aumento da 

dureza do revestimento até 700-800HV causa um aumento na taxa de desgaste. 

Para revestimentos de maior dureza (WC-Co – HVOF), um aumento na dureza do 

revestimento causa a diminuição da taxa de desgaste, devido ao domínio de 

mecanismos de desgaste como fratura direta e fratura por fadiga de baixo ciclo. Esta 

dependência da dureza com o ângulo de impacto e taxa de erosão é apresentada na 

Figura 4.43. 

A Figura 4.44 apresenta a dependência da resistência ao desgaste relativa de 

revestimentos aspergidos por HVOF e D-gun com a dureza e o ângulo de impacto. 

Constata-se a tendência que, o aumento na dureza dos revestimentos de HVOF 
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conduz ao aumento da resistência ao desgaste erosivo tanto para baixos quanto 

para elevados ângulos de impacto.  

 

 
FIGURA 4.43 – Dependência da taxa de erosão em função da dureza e do ângulo de impacto das 
partículas (área escura significa o material de referência: aço 1045) (KULU e PIHL, 2001). 

 

 
FIGURA 4.44 – Resistência ao desgaste erosivo relativa em função da dureza e do ângulo de 
impacto das partículas para revestimentos aspergidos por HVOF e D-gun (KULU e PIHL, 2001). 

 

Além da dureza do material alvo, deve-se considerar também a dureza do 

material erodente, conforme foi citado no item 4.1.1.5. Neste sentido, Kulu (1989) 

apud Kulu e Pihl (2002) investigou um revestimento cermet (WC-Co) em 

comparação a um revestimento metálico (NiCrSiB) e o aço 1045, erodidos por 

diferentes partículas erodentes com dureza variável de 120 a 2000HV. 
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A dependência da taxa de erosão em função do ângulo de impacto e da 

dureza do erodente é mostrada na Figura 4.45, pela qual, observa-se que para 

garantir a elevada resistência ao desgaste dos revestimentos em ângulos oblíquos, 

a dureza do revestimento deveria exceder a dureza do erodente. Para impactos 

normais, como prevalecem os mecanismos de fratura por fadiga, a influência da 

dureza do erodente é insignificante. 

 

 
FIGURA 4.45 – Variação da taxa de erosão com a dureza das partículas erodentes em função do 
ângulo de impacto das partículas para revestimentos aspergidos por HVOF (KULU e PIHL, 
2001). 

 

4.2.2.6 TEMPERATURA NO DESGASTE EROSIVO  

Como nos metais, o aumento da temperatura pode provocar mudanças nas 

propriedades mecânicas dos revestimentos, bem como no mecanismo de erosão 

dos mesmos e até uma possível oxidação. 

Wang e Verstak (1999) observaram a relação entre a taxa de erosão e a 

temperatura de dois diferentes revestimentos aspergidos por HVOF (Cr3C2/TiC-

NiCrMo e Cr3C2-NiCr), como é mostrado na Figura 4.46. É possível constatar a 

mesma tendência para ambos os revestimentos investigados: até 300ºC, a perda de 
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espessura (como parâmetro do dano por erosão) diminui, e aumenta no intervalo de 

300ºC a 750ºC. Tayor et al. (1997) apud Wang e Verstak (1999) obtiveram 

resultados similares para revestimentos de alumina e zircônia, aspergidos por 

plasma spray. 

Fica evidente, também, através da análise da Figura 4.46, que o 

comportamento do revestimento de Cr3C2/TiC-NiCrMo é mais sensível à temperatura 

que o Cr3C2-NiCr. Abaixo de 600ºC, a perda de espessura do revestimento 

Cr3C2/TiC-NiCrMo é menor que do revestimento Cr3C2-NiCr. Porém, com o aumento 

da temperatura, o revestimento Cr3C2/TiC-NiCrMo perde mais espessura (em uma 

taxa maior que o revestimento Cr3C2-NiCr). Esta possível maior perda do 

revestimento Cr3C2/TiC-NiCrMo pode estar associada à oxidação do TiC. 

 

 
FIGURA 4.46 – Perda de espessura devido a erosão de partículas de cinzas de carvão mineral 
em função da temperatura para os revestimentos aspergidos por HVOF (Cr3C2/TiC-
25(Ni40CrMo) e Cr3C2-25(Ni44CrSi)) em ângulo de impacto de 30º (WANG e VERSTAK, 1999). 

 

A Figura 4.47 apresenta a superfície do revestimento Cr3C2/TiC-NiCrMo 

erodida a 30º e 90º por partículas angulares de cinzas de carvão mineral, na 

temperatura de 300ºC e velocidade de 60 m/s. O revestimento erodido a 30º 

mostrou um comportamento frágil, como pode-se observar por sua superfície 

trincada e lascada (Figura 4.47a). Segundo os autores, através da análise da 

microestrutura em corte (Figura 4.47b), é possível constatar a presença de trincas 

radiais e laterais, bem como a remoção de partes do revestimento. No revestimento 
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erodido a 90º, nota-se uma morfologia fina, com incrustação de partículas de 

erodentes e pequenas trincas e lascamentos. 

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

FIGURA 4.47 – Microestrutura da superfície e seção transversal do revestimento Cr3C2/TiC-
NiCrMo erodido em ângulo de impacto de (a) e (b) 30º e (c) e (d) 90º, velocidade de 60m/s e 
temperatura de 300ºC (WANG e VERSTAK, 1999). 

 

Segundo Wang e Verstak, (1999), a oxidação do revestimento pôde ser 

constatada por análise por EDS, apresentadas na Figura 4.48, representada por 

uma camada de produto de oxidação na superfície do revestimento (Figura 4.48a). O 

revestimento com TiC foi erodido a 30º por partículas angulares de cinzas de carvão 

mineral, na temperatura de 750ºC e velocidade de 60 m/s. Na Figura 4.48b, 

comparando-se o EDS do interior e da superfície do revestimento, encontra-se na 

superfície o produto de oxidação através do aumento da concentração de Ti, 

significando que mais Ti foi oxidado ou corroído nesta temperatura, segundo os 

mesmos autores. 
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Além da oxidação em temperaturas elevadas, Levy e Wang (1988) salientam 

a possível modificação do balanço energético, devido à modificação das 

propriedades do material alvo. Estes autores observaram que revestimentos com 

maior quantidade de metal suportavam mais o desgaste erosivo em temperatura 

elevada (500°C) para velocidades de 70m/s, isto porque o constituinte metálico 

dissipa a força de impacto das partículas pela deformação plástica e, então, reduz a 

taxa de erosão. Os dois materiais essencialmente frágeis, Cr3C2 e WCNiCrB, tiveram 

maior taxa de erosão para as menores velocidades devido a grandes lascamentos 

do material que foram arrancados de suas superfícies pelo grande tamanho e forma 

angular das partículas. A textura da superfície erodida foi proporcional à taxa de 

erosão, quanto mais grosseira a superfície, maior a taxa de erosão. 

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

FIGURA 4.48 – Microestrutura da (a) superfície e (b) seção transversal do revestimento 
Cr3C2/TiC-NiCrMo erodido em ângulo de impacto de 30º na temperatura de 750ºC e análise por 
EDS (c) na superfície (oxidada) e (d) no interior do revestimento (sem oxidação) (WANG e 
VERSTAK, 1999). 

 

Kulu et al. (2005) compararam a taxa de erosão em temperaturas elevadas 

(700ºC) de revestimentos obtidos por HVOF com a dureza. Estes autores verificaram 
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que a taxa de desgaste diminui com o aumento da dureza do revestimento, em 

ambos, baixo e elevado ângulo de impacto (Figura 4.49). A resistência ao desgaste 

erosivo é menor para os revestimentos com menor dureza. O mecanismo de 

desgaste dos revestimentos em temperatura elevada difere daqueles à temperatura 

ambiente. 

 

 

FIGURA 4.49 – Taxa de erosão de revestimentos em função do ângulo de impacto e da 
temperatura (Kulu et al., 2005). 

 

A 700ºC, o mecanismo de desgaste para ângulos de impacto de 30º e 

próximos a 90º são semelhantes. A partir da Figura 4.50, pode-se observar a erosão 

através do sulcamento das partículas erodentes no material alvo. 

Em uma outra pesquisa, Kulu e Veinthal (2000), Kulu et al. (1999) apud Kulu e 

Pihl (2002) também observaram que em temperaturas elevadas (600 a 800ºC) o 

mecanismo de desgaste erosivo é semelhante para ângulos de impacto de 30º e 

90º, como é apresentado na Figura 4.51. Em ambas condições de desgaste, os 

autores constataram a erosão através de mecanismos de sulcamento pelo erodente, 

causando a remoção do material. 
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FIGURA 4.50 – Revestimento NiCrSiB erodido na temperatura de 700ºC em ângulo de impacto de 
(a) 30º e (b) 90º (Kulu et al., 2005). 

 

 
FIGURA 4.51 – Variação da taxa de erosão em função da dureza e do ângulo de impacto das 
partículas para temperatura de 700ºC (área escura significa o material de referência: aço 
inoxidável 18/10) (Kulu e Pihl, 2001). 

 

4.3 RESUMO DOS MECANISMOS DE EROSÃO 

A partir da revisão da literatura sobre mecanismos de desgaste erosivo, a 

Tabela 4.7 sumariza as conclusões a que chegaram os diferentes pesquisadores até 

aqui citados. 
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TABELA 4.7 – Resumo dos mecanismos de desgaste erosivo abordados na revisão da literatura. 

Temperatura  
Material Ângulo 

Baixa (25ºC) Altas 

Baixos 

a) Hutchings (1979), Hutchings (1981a), Hutchings (1981b), Cousens 
e Hutchings (1983), Hutchings (1989) e Finnie (1995) erosão de 
materiais metálicos por: 
     i) mecanismo de corte (cutting) (tipos I e II) 
     ii) sulcamento (ploughing) 
     iii) formação e desprendimento por platelets 

b) Finnie (1995) – metal (Al, Mg, Au, aço ferramenta) erodido com SiC 
arredondado e ângulos menores que 20º: lascamento um corte. 

c) Finnie (1995) – metal (Al, Mg, Au, aço ferramenta) erodido com SiC 
arredondado e ângulos próximos a 30º: sulcamento (ploughing).  

a) Levy et al. (1989) – aço ligado ao cromo erodido com Al2O3 
arredondada em 850oC: erosão por corte. 

b) Levy et al. (1989) – erosão do aço ligado ao cromo com SiC 
em 850oC: mecanismos de erosão/oxidação. 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 M

et
al

 

Altos  

a) Hutchings (1979), Hutchings (1981a), Hutchings (1981b), Cousens 
e Hutchings (1983), Hutchings (1989) e Finnie (1995) erosão de 
materiais metálicos por: 
     i)desprendimento por platelet 

b) Finnie (1995) – metal (Al, Mg, Au, aço ferramenta) erodido com SiC 
arredondado e ângulos próximos à normal: mecanismos propostos: 
     i) comportamento frágil do metal devido ao endurecimento da 

superfície; 
     ii) fragmentação das partículas; 
     iii) fadiga de baixo ciclo. 

c) Cousens e Hutchings (1983) – liga de Al erodida com partículas 
arredondadas – o mecanismo de platelet modificado através da 
extrusão na forma de plaquetas. 

a) Finnie (1995) – metal (Al, Mg, Au, aço ferramenta) erodido 
com SiC arredondado e ângulos próximos à normal: mecanismos 
propostos: 
     i) efeitos da temperatura devido às altas taxas de deformação;  
     ii) desgaste por delaminação e extrusão. 

b) Levy et al. (1989) – aço ligado ao cromo erodido com Al2O3 
arredondada em 850oC: mecanismos de erosão/oxidação. 

c) Levy et al. (1989) – erosão do aço ligado ao cromo com SiC 
em 850oC: mecanismos de erosão/oxidação. 
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Baixos  

a) Soderberg et al. (1981) – aluminas (99,7, 99 e 94%) erodidas a 66 
m/s: mecanismos de fratura intergranular e transgranulares. 

b) Zhou e Bahadur (1995) – alumina+vidro erodida por SiC: erosão 
por formação de lascas ao longo do contorno do grão. 

 

a) Marques (2006) – aluminas com e sem fase vítrea erodidas 
por alumina eletrofundida: formação de pits com bordas 
arredondadas e fratura dúctil, formação de algumas trincas. 

b) Zhou e Bahadur (1995) – alumina+vidro erodida por SiC em 
650ºC e ângulo de 10º: formação de sulcos (devido a ações de 
extrusão, ploughing e corte) e poucas trincas frágeis 
(fragmentação do material). 
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Altos  

a) Madruga, Silveira e Bergmann (1994) – mecanismos sugeridos no 
impacto normal: 
     i) fadiga da fase intergranular, 
     ii) microtrincas no contorno de grão, 
     iii) indução de microtrincas no grão, 
     iv) desprendimento do grão, 
     v) desprendimento de fragmentos de grão. 

b) Zhou e Bahadur (1993), Butler (1989), Kato (1990) e Bhushan e 
Sibley (1981) sugerem duas teorias: 
     i) mecanismo de fratura puramente elástica: trincas cônicas de 

Hertzian; 
     ii) mecanismo de fratura elasto-plástica: trincas laterais e radiais. 

c) Finnie (1960) – vidro erodido por partículas esféricas grandes: 
erosão pela intersecção de trincas cônicas de Hertzian. 

d) Ritter et al. (1984) e Evans (1982) – alumina erodida por SiC: 
clivagem e fraturas intergranulares em um pit. 

e) Wiederhorn e Hockey (1983) – alumina erodida por SiC: formação 
de pits. 

f) Morrison et al. (1985) – mulita erodida por alumina: formação de 
uma cratera central com trincas radiais e trincas laterais. 

g) Zhou e Bahadur (1993) – aluminas com diferentes adições de vidro 
e de zircônia, e alumina de alta pureza erodidas com SiC – fratura 
tipo intergranular sem deformação plástica e trincas radiais. 

h) Marques (2006) – aluminas com e sem fase vítrea erodidas por 
alumina eletrofundida: principal mecanismo formação de pits de 
erosão, através do microtrincamento nos contornos de grão de 
alumina. 

a) Marques (2006) aluminas com e sem fase vítrea erodidas por 
alumina eletrofundida - formação de pits com bordas 
arredondadas e fratura dúctil. 

b) Zhou e Bahadur (1995) – alumina+vidro erodida por SiC em 
800ºC: erosão pela deformação plástica, arredondamentos da 
borda erodida e fratura frágil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura  
Material Ângulo 

Baixa (25ºC) Altas 
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Baixos  

a) 45º Hussainova et al. (2001) – cermet 85Cr3C215Ni erodido por 
SiC: erosão por trincas laterais e lascamento. 

b) 45º Hussainova et al. (2001) – cermet 85Cr3C215Ni erodido por 
SiO2: morfologia de aspecto liso e arredondado, desprendimento de 
grãos de carbeto e conseqüente desprendimento da matriz metálica. 

c) 45º Bergman et al. (1997) – aços rápidos com carbetos primários e 
secundários erodido por SiO2: erosão por indentações cumulativas 
resultando em micro-fadiga e perda do material.  
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Altos  

a) Wayne et al. (1989) – modelo adaptado de Evans et al. (1976) 
sugere os mecanismos: 
     i) indentação pelas partículas; 
     ii) desenvolvimento sub-superficial de fissuras laterais, propagação 

até à superfície, 
     iii) micro-delaminação e remoção de material. 

b) Beste et al. (2001) – carbetos (binderless) de TiC, TaNbC e WC, 
com 0,25% de Co e tamanho do WC de 5µm erodido por SiC : sítios 
de deformação plástica local e remoção por fratura frágil intergranular. 

c) Beste et al. (2001) – carbetos (binderless) de TiC, TaNbC e WC, 
com 0,25% de Co e tamanho do WC de 2µm erodido por SiC: 
deformação plástica e remoção por fratura frágil intergranular fora do 
local impactado. 

d) Beste et al. (2001) – carbetos (binderless) de TiC, TaNbC e WC, 
com 0,25% de Co e tamanho do WC de 0,6µm erodido por SiC: 
erosão dominante por deformação plástica com pequenas adições de 
fratura frágil. 

e) Beste et al. (2001) – carbetos (binderless) de TiC, TaNbC e WC, 
com 0,25% de Co e tamanho do WC de 5µm erodido por SiC: erosão 
por fratura frágil intergranular com pequenos sinais de deformação 
plástica. 

 

 

 

Temperatura  
Material Ângulo 

Baixa (25ºC) Altas 
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Baixos  

a) Levy et al. (1983) apud Levy e Wang (1988) – Cr3C2 por D-gun 
erodido por uma mistura de óxidos (38%Cr2O3, 24%Fe2O3, 16%MgO, 
15%Al2O3 e 7%SiO2): erosão na forma de polimento, superfície lisa e 
algumas incrustações de partículas. 

b) Levy et al. (1983) apud Levy e Wang (1988) – WC-Co por plasma 
spray erodido por uma mistura de óxidos (38%Cr2O3, 24%Fe2O3, 
16%MgO, 15%Al2O3 e 7%SiO2): o restante do material no processo 
de erosão espalha-se sobre o material erodido e preenche os vazios.  

c) Kulu et al. (2005) – a WC-17Co por HVOF erodido por partículas 
arredondadas de SiO2 e porosidade inferior a 3%: processos de 
micro-corte e no caso de revestimentos com baixo conteúdo de fase 
metálica ocorre processo de fratura e fadiga de baixo ciclo. 

a) Wang e Shui (2003) – WC-17CoCr ou Cr3C2-NiCr blendado, 
ambos erodido por cinza de carvão mineral em 300ºC: 
trincamento e a morfologia lascada, indicando que ocorreram 
mecanismos de erosão frágeis. 

 

b) Wang e Verstak (1999) – Cr3C2/TiC-NiCrMo erodida por 
partículas angulares de cinzas de carvão mineral, na temperatura 
de 300ºC e velocidade de 60 m/s: erosão por trincas e 
lascamento, presença de trincas radiais e laterais. 

 

c) Kulu et al. (2005) – NiCrSiB erodido por partículas 
arredondadas de SiO2 na temperatura de 700ºC: erosão por 
sulcamento.  
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Altos  

a) Levy et al. (1983) apud Levy e Wang (1988) – Cr3C2 por D-gun 
erodido por uma mistura de óxidos (38%Cr2O3, 24%Fe2O3, 16%MgO, 
15%Al2O3 e 7%SiO2): erosão através do trincamento e lascamento de 
pequenos pedaços. 

b) Hawthorne et al. (1999) – ligas à base de Ni erodidas por Al2O3: 
mecanismos de corte e platelets. 

c) Hawthorne et al. (1999) – WC-12Co erodido por Al2O3: erosão por 
corte, formação de platelets e ocasionalmente remoção de carbetos 
individuais. 

d) Kulu et al. (2005) – a NiCrSiB por HVOF erodido por partículas 
arredondadas de SiO2 e porosidade inferior a 3%: o fratura dos 
carbetos ou remoção de micro-partículas. 

e) Kulu et al. (2005) – a WC-17Co por HVOF erodido por partículas 
arredondadas de SiO2 e porosidade inferior a 3%: o fratura dos 
carbetos ou remoção de micro-partículas. 

a) Wang e Verstak (1999) – Cr3C2/TiC-NiCrMo erodida por 
partículas angulares de cinzas de carvão mineral, na temperatura 
de 300ºC e velocidade de 60 m/s: erosão pela formação de 
pequenas trincas e lascamentos com incrustação de erodentes. 

b) Kulu et al. (2005) – NiCrSiB erodido por partículas 
arredondadas de SiO2 na temperatura de 700ºC: erosão por 
sulcamento.  

 

Temperatura  
Material Ângulo 

Baixa (25ºC) Altas 
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5. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para realização desse trabalho seguiu o fluxograma 

da Figura 5.1. 

 

 
FIGURA 5.1 – Fluxograma da metodologia utilizada para realização deste trabalho. 



 

 90 

5.1 MATERIAIS 

No desenvolvimento deste trabalho, utilizou-se oito diferentes pós à base de 

NiCr-Cr3C2 para a obtenção dos revestimentos sobre o substrato de aço inoxidável 

310 e como erodente uma alumina eletrofundida. 

5.1.1 PÓS PARA OBTENÇÃO DE REVESTIMENTOS: NICR-CR3C2 

O NiCr-Cr3C2 é um compósito cerâmico com matriz metálica, consistindo em 

partículas de elevada dureza de carbeto de cromo e uma matriz tenaz de elevada 

resistência à corrosão e à oxidação. Este material é muito utilizado em aplicações de 

desgaste e erosão em altas temperaturas (tipicamente até 800°C), devido a sua 

capacidade em reter elevada dureza nestas temperaturas e de sua resistência à 

oxidação. Além disso, este material apresenta outras importantes características: 

relativa baixa densidade, boa condutividade térmica, excelente resistência ao 

desgaste por cavitação, abrasão e deslizamento em altas temperaturas, aumento da 

dureza do compósito com o aumento da quantidade de fase dura dispersa. 

Revestimentos deste material são muito utilizados na indústria petroquímica e 

aeroespacial, em turbinas a gás, tubulações de transporte de catalisadores, entre 

outros. Além disso, o sistema NiCr-Cr3C2 permite que seja feito um estudo 

metodológico do desgaste erosivo, em função da quantidade das fases, matriz – 

NiCr, e dispersa – Cr3C2 de 0 a 100% para cada fase. A Tabela 5.1 apresenta a 

nomenclatura, composição e características dos pós utilizados neste trabalho, 

segundo o fabricante (Tafa Inc., EUA). 

A partir da Tabela 5.1, verifica-se que os pós escolhidos para o 

desenvolvimento deste trabalho dividem-se em dois grupos: depositados pela 

técnica de aspersão térmica de plasma spray e HVOF. Nota-se também a 

similaridade na composição química dos pós destes dois grupos, deixando para 

diferir entre os mesmos a distribuição de tamanho de partículas. 

Os pós apresentados na Tabela 5.1 foram caracterizados em laboratório 

segundo a distribuição de tamanhos de partículas (através da técnica de difração a 

laser em um equipamento Cilas 1800), composição cristalográfica (determinada por 

difração de raios X em um equipamento Phillips modelo X’Pert – MPD), morfologia 
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(por microscopia eletrônica de varredura em um equipamento JEOL JSM-5800). 

Após a aspersão térmica, procedeu-se a análise das fases formadas visando-se 

determinar a composição cristalográfica dos revestimentos. A Tabela 5.2 apresenta 

a caracterização executada em laboratório dos pós utilizados neste trabalho.  

 

TABELA 5.1 – Nomenclatura, composição e características dos pós utilizados neste trabalho 
para a obtenção dos revestimentos, segundo o fabricante (Tafa Inc., EUA). 

Nomenclatura* 
Composição 

nominal 
Método de 
obtenção 

Tamanho de 
partículas 

Método de 
aspersão 

Aplicações e 
propriedades 

Ni107 
100NiCr 
(Ni20Cr) atomizado -106µm + 45µm plasma  

1262F 100NiCr 
(Ni20Cr) atomizado -53µm + 20µm HVOF 

- resistente à oxidação 
e corrosão; 
- restauração 
dimensional; 

C415-2 65NiCr35Cr3C2 ativado -106µm + 45µm Plasma 

C415 65NiCr35Cr3C2 ativado -53µm + 15µm HVOF 

- similar ao C410, mas 
com melhor ductilidade, 
tenacidade e menor 
dureza; 

C410-2 30NiCr70Cr3C2 ativado -106µm + 45µm Plasma 

C410 30NiCr70Cr3C2 ativado -53µm + 15µm HVOF 

1375VM 25NiCr75Cr3C2 
aglomerado 
e sinterizado -45µm + 15µm HVOF 

-resistente à cavitação, 
abrasão e adesão; 

- resistente à corrosão; 

C107 100Cr3C2 
(99Cr3C2) 

sinterizado -106µm + 45µm Plasma 
- duro e resistente ao 
desgaste; 
-uso até 871ºC. 

*Nomenclatura dada pelo fabricante dos pós: Tafa Inc., EUA.. 

“Ativado” foi o nome escolhido para um processo patenteado pela Praxair para um produto onde as partículas de 
carbeto de cromo são individualmente "revestidas" pela matriz de níquel, supostamente visando uma maior 
homogeneidade do material e fluidez do pó, supostamente ainda, de acordo com o fabricante, favorecendo o 
aumento de eficiência do depósito. 

 

A partir da análise da Tabela 5.2, pode-se observar as diferenças entre os pós 

de aspersão utilizados para a deposição por HVOF e plasma spray. Constatou-se 

que a principal diferença entre estes pós é a distribuição de tamanho de suas 

partículas, podendo-se inferir que o grupo plasma spray apresenta tamanho de 

partículas superiores ao grupo HVOF. Analisando-se os gráficos de distribuição 

granulométrica dos pós, é possível notar que todos apresentam distribuição 

unimodal. 

Na Tabela 5.2 apresenta-se também a nomenclatura que será seguida para 

os revestimentos ao longo deste trabalho. Nesta nomenclatura salienta-se, nos 

compósitos, o percentual da fase carbeto. O subíndice apresentado representa o 

percentual de porosidade dos revestimentos investigados.  
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TABELA 5.2 – Nomenclatura e caracterização dos pós e revestimentos utilizados neste trabalho. 
Nomenclatura 

Fabricante Neste trabalho 

Distribuição de tamanhos de partículas (µµµµm) Composição Cristalográfica Morfologia 

Ni107 NiCr9% 
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C410-2 

NiCr70CCr31% 

 

D10 =55,4 
D50 =76,2 
D90 =103,5 
Dmédio =77,9 
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A composição cristalográfica dos pós e dos revestimentos também pode ser 

observada na Tabela 5.2. Os pós e revestimentos puramente metálicos NiCr0,5% e 

NiCr9% obtiveram como constituintes do pó apenas a fase metálica Ni, e após a 

obtenção do revestimento observou-se também a presença do NiO, apenas  para o 

revestimento obtido por plasma spray (NiCr9%), provavelmente devido à elevada 

temperatura de aspersão. O pó NiCr35CrC apresentou a mesma composição de 

fases para qualquer granulometria analisada (NiCr35CrC3% e NiCr35CrC29%): Cr e 

Cr23C6, neste caso, os picos do Cr23C6 podem ter mascarado a presença do Ni, pois 

esta fase ocorre para valores de 2θ próximos da fase carbeto. Após a aspersão, 

constata-se que a intensidade dos picos de Cr e Cr23C6 diminuíram, provavelmente 

devido à formação de uma estrutura de menor tamanho de grão. O pó NiCr70CrC 

também apresentou a mesma composição de fases Cr e Cr23C6. para qualquer 

granulometria analisada (NiCr70CrC3% e NiCr70CrC31%). Após a aspersão, observa-

se que no revestimento aspergido a plasma spray formou-se a fase de NiO, 

enquanto que no revestimento depositado por HVOF foi possível identificar o Ni. As 

demais fases permaneceram. O pó NiCr75CrC1,5% apresentou como fases 

constituintes Cr, Ni, Cr3C2 e Cr7C3. Após a aspersão estas fases permaneceram. O 

pó CrC28%, bem como o revestimento formado após a deposição por plasma spray 

apresentou como constituintes as fases Cr, Cr3C2 e Cr7C3. Mais uma vez, observou-

se a diminuição da intensidade dos picos das fases identificadas após a erosão. 

A morfologia dos pós, apresentada na Tabela 5.2 salienta a forma 

arredondada dos pós de NiCr0,5%, NiCr9%, NiCr35CCr3%, NiCr35CCr29%, 

NiCr70CCr3%, NiCr70CCr31%, NiCr75CCr1,5% e irregular e angulosa apenas para o pó 

CrC28%. 

5.1.2 ERODENTE: ALUMINA ELETROFUNDIDA 

A alumina eletrofundida marrom apresenta elevada densificação, dureza e 

resistência mecânica, apropriada para o uso como abrasivo e erodente. Tem como 

matéria-prima principal o bauxito calcinado que, em mistura com coque de petróleo, 

ilmenita e cavaco de ferro, sofre um processo de fusão em fornos elétricos especiais. 

O bloco fundido obtido, após resfriamento adequado, é cominuído a granulometria 
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desejada (internet, http://www.abceram.org.br/asp/abc_54.asp, disponível em 04-02-

2005). 

5.1.2.1 DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA 

A Figura 5.2 e a Tabela 5.3 apresentam dados da distribuição granulométrica 

por difração a laser da alumina eletrofundida utilizada neste trabalho como erodente. 

Pode-se observar através da análise da Figura 5.2 uma distribuição unimodal das 

partículas, com tamanho médio de aproximadamente 184µm. 

 

TABELA 5.3 – Análise granulométrica por difração a laser da alumina eletrofundida. 

Matéria-prima D10 (µµµµm) D50 (µµµµm) D90 (µµµµm) Dmédio(µµµµm) 

Alumina eletrofundida 94,1 174,7 288,8 184,4 

 

 
FIGURA 5.2 – Distribuição granulométrica por difração a laser da alumina eletrofundida. O 
tamanho médio de grão é de 184 µm. 

 

5.1.2.1 MORFOLOGIA DO ERODENTE 

A Figura 5.3 apresenta a morfologia da alumina eletrofundida utilizada como 

erodente neste trabalho. A partir da análise desta figura observa-se que o erodente é 
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constituído de partículas irregulares, angulares com uma variação no tamanho, isto é 

uma distribuição de tamanhos. 

 
FIGURA 5.3 – Morfologia da alumina eletrofundida utilizada como erodente. 

 

5.2 MÉTODOS 

5.2.1 ASPERSÃO TÉRMICA 

5.2.1.1 EQUIPAMENTOS 

Para a fabricação dos revestimentos, foram utilizados dois equipamentos de 

aspersão térmica: a plasma spray e HVOF. A seguir, são apresentadas as 

características de cada um dos equipamentos. 

Plasma Spray. Os revestimentos NiCr9% (Ni107), NiCr35CCr29% (C415-2), 

NiCr70CCr31% (C410-2) e CrC28% (C107) foram obtidos pela técnica de plasma spray 

a partir do equipamento esquematizado na Figura 5.4. 

O equipamento de plasma utilizado foi o modelo 7MB, fabricado pela Metco, 

EUA, por cedência da empresa VEM (Varig Engenharia e Manutenção). Este 

equipamento opera com temperaturas em torno de 13.000K. O gás hidrogênio foi 

empregado na formação do plasma, juntamente com o argônio, que também é 

utilizado como gás carregador do fluxo de pó. A potência total do equipamento é de 
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100 KVA. Na Tabela 5.4, encontram-se os parâmetros de deposição de cada pó 

utilizados para o equipamento do plasma spray, a partir das normas do fabricante. 

 

 

FIGURA 5.4 – Esquema do aparelho de plasma spray utilizado para a obtenção dos 
revestimentos cerâmicos. (1) Tubo de gás hélio (formação do plasma); (2) Tubos de gás 
argônio (carregador); (3) Bomba de água (refrigeração da pistola); (4) Pistola; (5) Painel de 
controle; (6) Retificador de corrente; (7) Transformador; (8) Alimentador do pó de aspersão; (9) 
Injeção do pó na pistola. 

 

TABELA 5.4 – Parâmetros de deposição do equipamento plasma spray. 

Parâmetros NiCr9% NiCr35CCr29% NiCr70CCr31% CrC28% 

Corrente (A) 400 500 500 500 

Pressão de argônio (MPa) 0,7 0,7 0,7 0,7 

Pressão de hidrogênio (MPa) 0,35 0,35 0,35 0,35 

Taxa de alimentação (g/min) 110 45 19 34 

Distância de deposição (mm)* 100 65 65 80 

*Distância de Deposição: distância do bico da pistola até a superfície de deposição (substrato). 

 

HVOF (High Velocity Oxygen Fuel). Os revestimentos NiCr0,5% (1262F), 

NiCr35CCr3% (C415), NiCr70CCr3% (C410) e NiCr75CCr1,5% (1375VM) foram obtidos 

a partir do equipamento esquematizado na Figura 5.5. 

O equipamento de HVOF utilizado foi o modelo JP-5000, fabricado pela Tafa, 

EUA, por cedência da empresa Rijesa Metalização (São Leopoldo, RS) para os pós 

1262F, C415 e C410 e outro equipamento, por cedência da empresa Ogramac 

Metalização (Campinas, SP) para o pó 1375VM. Ambos equipamentos operam com 

temperaturas em torno de 2.700ºC, e com alta velocidade de propagação dos gases. 

A combustão ocorre dentro da pistola. Na Tabela 5.5, encontram-se os parâmetros 
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de deposição, de acordo com as normas do fabricante, utilizados para a aspersão 

térmica por HVOF. 

 

 

FIGURA 5.5 – Esquema do aparelho de HVOF utilizado para a obtenção dos revestimentos com 
matriz metálica e de natureza metálica. (1 e 2) Tanque de oxigênio (gás comburente) e tanque 
de querosene (combustível); (3) Painel de operação (onde dá-se a partida do equipamento e de 
onde saem as ligações que se conectam à pistola de aspersão); (4 e 5) Entrada e saída d'água 
de refrigeração; (6) Pistola de aspersão; (7) Alimentador; (8) Camisa refrigeradora no bico da 
pistola. 

 

TABELA 5.5 – Parâmetros de deposição do equipamento de HVOF. 

Parâmetros NiCr0,5% NiCr35CCr3% NiCr70CCr3% NiCr75CCr1,5% 

Vazão de querosene (l/min) 0,38 0,38 0,38 0,38 

Fluxo de oxigênio (m3/h) 778 944 944 944 

Taxa de alimentação (rpm) 3,0 2,5 2,5 2,5 

Distância de deposição (mm)* 350 350 350 350 

*Distância de Deposição: distância do bico da pistola até a superfície de deposição (substrato). 

 

5.2.1.1 FABRICAÇÃO DOS CORPOS-DE-PROVA 

A fabricação dos revestimentos por aspersão térmica envolveu a seqüência 

de etapas de preparação do substrato, aspersão, caracterização e preparação de 

corpos-de-prova para o ensaio de erosão. 

Os corpos-de-prova constituíram-se de um revestimento aplicado sobre um 

substrato de aço inoxidável AISI 310, como ilustra, esquematicamente, a Figura 5.6. 
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Para o controle da temperatura durante o ensaio de erosão, foi feito no corpo-de-

prova um orifício na face oposta ao revestimento, onde era inserido um termopar. 

A superfície foi adequadamente preparada antes da deposição. 

Primeiramente, os corpos-de-prova sofreram um lixamento, com o intuito de retirar 

as marcas de usinagem. Posteriormente, foi feito um jateamento por grãos abrasivos 

de alumina para aumentar e padronizar a rugosidade superficial antes da aspersão 

térmica. Após, a superfície do corpo-de-prova foi limpa com ar comprimido, com o 

objetivo de afastar resíduos decorrentes do jateamento. 

Para a obtenção dos revestimentos, os corpos-de-prova foram fixados em um 

suporte como indicado esquematicamente na Figura 5.7. Isto permitiu a produção 

seriada dos revestimentos. A deposição foi feita em uma cabine com exaustão 

forçada e proteção acústica, para reduzir os efeitos prejudiciais do pó emanado e do 

som produzido durante a aspersão. 

 

 
FIGURA 5.6 – Desenho esquemático do substrato a ser empregado como suporte na obtenção 
dos revestimentos. 

 

 
FIGURA 5.7 – Desenho esquemático do suporte onde foram fixados os corpos-de-prova a fim de 
serem revestidos. 
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5.2.2 CARACTERIZAÇÃO DOS REVESTIMENTOS 

5.2.2.1 POROSIDADE TOTAL 

Os revestimentos foram caracterizados quanto à porosidade total através da 

análise por imagem. A eficácia do método para revestimentos aplicados por 

aspersão térmica foi abordada por Deshpande et al. (2004), comparando com 

métodos convencionais como a absorção de água, porosimetria de mercúrio, 

picnometria de hélio, os quais apresentam limitações e métodos avançados como 

dispersão de neutros em pequenos ângulos e microtomografia de raios X. A partir da 

comparação dos resultados pelas diferentes técnicas, os autores puderam validar a 

técnica de análise por imagem, pois esta apresenta resultados satisfatórios. 

Para a determinação da porosidade total dos revestimentos, os corpos-de-

prova foram previamente preparados para a análise metalográfica, isto é, cortados, 

embutidos, lixados e polidos. Após, foram feitas micrografias óticas em um 

microscópio Olympus modelo BXS1M em aumentos de 100, 200, 500 e 1000 vezes.  

A partir da micrografia com o aumento mais representativo (isto dependeu da 

espessura de cada revestimento, bem como de sua uniformidade) para cada 

revestimento, utilizou-se o programa Image Tool para determinar a proporção de 

áreas escuras (poros + óxidos) e área clara (revestimento). Por este método não foi 

possível separar a contribuição dos óxidos na porosidade medida. Foram feitas cinco 

análises de cada revestimento e a partir destas determinou-se a média da 

porosidade total do revestimento. 

5.2.2.2 ÁREA SUPERFICIAL ESPECÍFICA 

Os revestimentos aspergidos termicamente foram caracterizados quanto à 

área superficial pelo método BET, através da adsorção de nitrogênio. O 

equipamento utilizado foi disponibilizado pelo Laboratório de Análise de Superfícies 

do Instituto de Química da UFRGS, sendo de fabricação própria. 
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5.2.2.3 DENSIDADE APARENTE 

A densidade aparente foi determinada matematicamente considerando-se a 

porosidade total dos revestimentos a partir da Equação 5.1. 

)( porosteóricateóricaap fv⋅−= ρρρ    Equação (5.1) 

onde: 

 ρap = densidade aparente do revestimento (g/cm3); 

 ρteórica = densidade teórica do revestimento (g/cm3); 

 fvporos = fração volumétrica de poros no revestimento. 

5.2.2.4 MICRODUREZA E NANODUREZA 

A microdureza Vickers dos revestimentos aspergidos termicamente foi 

determinada de duas formas distintas. A primeira, empregando um microdurômetro, 

fabricado pela Buehler, modelo Micromet 2001, utilizando-se uma carga 1,0 kg e um 

tempo de indentação de 30s. Neste caso, a microdureza obtida foi a média de 10 

medidas.  

De acordo com Buchmann et al. (2002), como os revestimentos aspergidos 

termicamente não apresentam uma microestrutura homogênea, isto é a 

microestrutura depende da composição de cada fase, da morfologia do pó 

aspergido, da técnica de aspersão, da porosidade entre outros aspectos, 

determinou-se a dureza pela nanoindentação do revestimento em corte. A vantagem 

deste segundo método é identificar se a indentação foi executada no revestimento, 

sem ser afetada pela porosidade ou outras fases. Neste caso, o ensaio foi 

executado em uma superfície polida do revestimento, utilizando-se uma máquina 

universal de medida de dureza Fischerscope HCU (Helmut Fischer GmbH & Co., 

Sindelfingen./D). O software da Fischerscope HCU determina os parâmetros dureza 

universal (HU), dureza Vickers (HV) e módulo de elasticidade (E), de acordo com a 

norma DIN 50359-1. Utilizando-se o método de Oliver e Pharr, obtêm-se curvas da 

indentação (carregamento versus penetração). Neste caso, efetuou-se a média de 
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no mínimo três medidas na mesma região do revestimento (OLIVER e PHARR, 1992 

apud BUCHMANN et al. 2002).  

5.2.2.5 MÓDULO DE ELASTICIDADE 

O módulo de elasticidade foi determinado utilizando-se a técnica de 

nanoindentação Vickers utilizando-se uma máquina universal de medida de dureza 

Fischerscope HCU (Helmut Fischer GmbH & Co., Sindelfingen./D). O módulo de 

elasticidade é definido como a reta tangente a curva de descarregamento da carga, 

que separa as regiões de deformação plástica e elástica. Este valor foi calculado 

através do software da Fischerscope HCU.  

5.2.2.6 RUGOSIDADE SUPERFICIAL 

A rugosidade superficial dos revestimentos foi determinada a partir do 

parâmetro Ra - rugosidade média, em um equipamento da marca Mitutoyo modelo 

suftest 201. Para cada revestimento efetuou-se a medição do Ra antes do desgaste 

(isto é, dos revestimentos desbastados por lixamento para a retirada das lamelas 

não bem aderidas), e após o desgaste erosivo, junto à região desgastada. Em cada 

amostra procedeu-se a medição por três vezes, se algum valor lido no equipamento 

foi muito diferente dos demais, repete-se a medição por mais uma vez. A partir dos 

valores lidos fez-se a média da rugosidade média. 

5.2.2.7 ANÁLISE MICROESTRUTURAL 

A análise microestrutural foi procedida antes e após o ensaio de desgaste, 

com objetivo de identificar os fenômenos que ocorrem e concorrem para um 

aumento da resistência ao desgaste erosivo dos sistemas utilizados. As técnicas 

empregadas para a avaliação da microestrutura foram: microscopia ótica 

(equipamento: Olympus, modelo BXS1M) e microscopia eletrônica de varredura com 

microssonda EDS acoplada (equipamento: JEOL, modelo JSM-5800). 
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5.2.2.8 OXIDAÇÃO DOS REVESTIMENTOS 

A caracterização dos revestimentos quanto à oxidação foi realizada através 

da quantificação do ganho de massa em uma balança termogravimétrica da marca 

Mettler Toledo, modelo TGA/STDA851e. Para tanto, destacou-se dos substratos os 

revestimentos, que foram limpos por ultrassom em álcool por 15min e 

posteriormente secos em estufa por aproximadamente 3h. As temperaturas do 

ensaio de oxidação foram 400, 600 e 800ºC. Utilizou-se uma taxa de aquecimento 

de 20K/min e tempo de patamar de 1h, similar ao tempo máximo do ensaio de 

erosão para os revestimentos depositados por HVOF. Utilizou-se atmosfera de ar 

sintético e vazão de 15mL/min. Levantou-se também a curva do aço inox AISI 310. 

A oxidação dos revestimentos foi avaliada também no equipamento de 

desgaste erosivo, procedendo-se um ensaio denominado de branco nas 

temperaturas de 600 e 800ºC. Neste ensaio, os corpos-de-prova com revestimento 

foram submetidos às mesmas condições de ensaio, porém sem fluxo de partículas 

erodentes. Neste caso, calculou-se o ganho de massa por diferença entre a massa 

inicial e a massa final, após 1 hora de ensaio.  

5.2.3 EQUIPAMENTO DE DESGASTE EROSIVO 

O equipamento utilizado para os ensaios de desgaste erosivo foi desenvolvido 

no Laboratório de Materiais Cerâmicos da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul. Este aparato experimental está baseado na norma ASTM G-76. O 

desenvolvimento deste equipamento foi uma etapa de grande importância para este 

trabalho, pois, conforme consta na literatura, o aparato experimental que simula a 

erosão, influi diretamente nos resultados obtidos. 

Ruff (1977) salienta que, em se tratando de erosão por partículas sólidas, 

alguns aspectos devem ser relacionados, como os equipamentos de medida e 

simulação da erosão, corpos-de-prova para a obtenção de dados quanto à 

resistência à erosão, bem como a velocidade e a temperatura do ensaio. 

Hutchings (1979) também aponta que no estudo do desgaste erosivo existem 

variáveis importantes, além do ângulo de impacto de partículas erosivas e o efeito da 
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razão entre tensão e deformação do alvo, a forma de aplicação da erosão por 

partículas sólidas. Este autor afirma ainda que a simulação de condições particulares 

da erosão é uma área em constante crescimento. Além disso, Hutchings (1979) 

comprovou, comparando o estudo da erosão de diversos autores, que é possível 

observar a dependência do tipo de ensaio e aparato de teste usado, com os 

resultados no desgaste erosivo.  

Segundo Oka et al. (2001), análises quantitativas da taxa de erosão não estão 

de acordo com alguns pesquisadores. A razão para isto é que a quantidade de 

erosão pode ser influenciada não somente pela velocidade, ângulo e outras 

condições do impacto, mas também pela inadequada compreensão do controle e 

condições de um equipamento de desgaste. Deve-se considerar que algumas 

variáveis do equipamento são fundamentais, como a alimentação de partículas, 

acelerações destas e interferência destas no fluxo, antes e após o impacto. A partir 

daí, deve-se referenciar o tipo de equipamento empregado, e alguns detalhes de seu 

funcionamento. Assim, mais facilmente podem ser feitas comparações da taxa de 

erosão dos materiais. 

A partir das considerações retratadas na literatura, desenvolveu-se o 

equipamento apresentado na Figura 5.8. 

 

 
FIGURA 5.8 – Equipamento para ensaios de desgaste erosivo indicando as partes principais: (1) 
sistema de pré-aquecimento do ar, (2) sistema de alimentação de partículas erodentes; (3) 
Sistema venturi-acelerador de partículas e (4) Forno para os ensaios.  
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No equipamento da Figura 5.8, ressalta-se as quatro partes principais: i) 

sistema de pré-aquecimento do ar (1), ii) sistema de alimentação de partículas 

erodentes (2), iii) sistema venturi-acelerador de partículas (3) e iv) forno para os 

ensaios (4). 

5.2.3.1 SISTEMA DE PRÉ-AQUECIMENTO DO AR 

O sistema de pré-aquecimento do ar tem por objetivo proporcionar a secagem 

e o aquecimento do ar comprimido. Este aquecimento é feito em um forno elétrico 

com serpentinas internas de aço inoxidável. O ar é aquecido ao passar pelo interior 

das serpentinas. O forno tem capacidade de atingir uma temperatura de 1000ºC com 

uma vazão de ar de 25m3/h. O limitador do fluxo de ar é um fluxômetro acoplado na 

entrada das serpentinas, externo ao forno, cujo máximo de escala é 25m3/h. Na 

saída, o ar aquecido é enviado ao início do sistema de aceleração de partículas por 

um venturi. A Figura 5.9a apresenta o forno elétrico utilizado no pré-aquecimento do 

ar comprimido. A Figura 5.9b apresenta este sistema internamente, salientando as 

serpentinas. 

 

 
(a) 

 
(b) 

FIGURA 5.9 – Sistema de pré-aquecimento do ar comprimido do aparato de desgaste erosivo (a) 
vista externa do forno elétrico, (b) vista interna do forno elétrico e, visualização das 
serpentinas.  
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5.2.3.2 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE PARTÍCULAS ERODENTES 

O sistema de alimentação de partículas tem por objetivo proporcionar a 

alimentação constante do sistema de aceleração de partículas. A Figura 5.10 

apresenta o diagrama esquemático do sistema de alimentação de partículas, 

consistindo de motor, funil alimentador, disco dosador e redutor.  

No motor de indução (tipo gaiola, da marca Weg, de 0,5HP e 1720rpm), está 

acoplado um sistema de polias de três tamanhos. Já no redutor (com redução de 1 

para 40), fixou-se uma polia de 15cm, ligada ao motor, e uma roda dentada de 

30mm ligada a outra roda dentada do disco dosador. O conjunto motor e redutor (e 

suas polias) é responsável por proporcionar movimento ao dosador. Juntamente 

com um inversor de freqüências (que utiliza 5 a 200% da potência nominal do 

conjunto), acoplado externamente, este conjunto pode gerar rotações mínimas de 

0,16rpm. 

 

 
FIGURA 5.10 – Desenho esquemático do sistema de dosagem de partículas erodentes.  
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O funil alimentador é utilizado para fornecer partículas, que serão dosadas e 

enviadas ao sistema de aceleração. Para que ocorra uma alimentação eficiente, a 

parte inferior interna do funil, feita em Teflon®, é acoplada de forma raspante no 

disco dosador, através de uma mola interna. Desta forma, sempre ocorrerá uma leve 

pressão entre o funil e o disco dosador, não permitindo que haja um enchimento 

externo aos orifícios do disco. A Figura 5.11 mostra em detalhe o disco dosador, 

bem como a parte inferior do funil. 

Segundo autores como Hutchings (1979), Finnie (1960), Ruff (1977) e 

Suckling (1995), normalmente utilizam-se fluxos de partículas na ordem de 2 a 

10g/min. Fluxos menores são utilizados se o interesse do pesquisador for determinar 

a resistência ao desgaste erosivo no impacto de uma única partícula ao material 

alvo. Desta forma, o disco dosador, neste trabalho, foi projetado para fornecer um 

fluxo de partículas de alumina acima de 2g/min. Este disco giratório de 125mm de 

diâmetro, feito em alumínio, contém 24 cavidades (semi-esféricas) de 6,5mm de 

diâmetro e 4,5mm de profundidade onde o erodente é depositado por gravidade a 

partir do funil. A taxa de erosivo enviada ao sistema de aceleração é controlada pela 

rotação impingida ao disco. Sobre este disco foi colocado um sugador (Figura 

5.11b), responsável em sugar e enviar as partículas para o sistema de aceleração. A 

sucção é garantida devido ao venturi colocado na entrada do sistema de aceleração 

(como será descrito posteriormente). A Figura 5.12 apresenta em (a) a vista externa 

e em (b) a vista interna do sistema de alimentação de partículas. 

 

  
(a) (b) 

FIGURA 5.11 – Sistema do funil alimentador de partículas, bem como do disco dosador em 
detalhe e a parte final do funil (a) O funil preenche as cavidades do disco. (b) Detalhe do disco 
dosador. 

SUGADOR 

DISCO 
DOSADOR 

PARTE FINAL 
DO FUNIL 
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(a) (b) 

FIGURA 5.12 – Sistema alimentador de partículas do aparato de desgaste erosivo (a) vista 
externa, (b) vista interna. 

 

5.2.3.3 SISTEMA VENTURI-ACELERADOR DE PARTÍCULAS 

O sistema de aceleração de partículas e desgaste erosivo tem a função de 

misturar o ar aquecido com as partículas e acelerá-las até o material alvo, 

proporcionando o fenômeno da erosão. A Figura 5.13 apresenta, 

esquematicamente, o sistema de aceleração. 

O sistema de aceleração inicia-se em um venturi, produzido em aço 

inoxidável, com uma entrada para o ar aquecido, e outra para as partículas. O 

carregamento das partículas só é possível devido à estricção dentro do venturi. 

Desta forma, o ar aquecido passa através do venturi, e cria uma diferença de 

pressão capaz de sugar as partículas e misturá-las ao ar, criando um fluxo 

homogêneo de partículas e ar. A Figura 5.14 mostra um diagrama esquemático do 

venturi. 

O fluxo de partículas erosivas é, então, injetado e acelerado em um longo 

tubo de aço. Segundo Smeltzer et al. (1970), a utilização de longos tubos de 

aceleração garante que todas as partículas alcancem a velocidade do fluxo de gás, 

similar ao que sugeriu Finnie (1960). O tubo metálico utilizado é de aço inoxidável 

316, de 1,5m e com diâmetro interno de 7,8mm, permitindo que as partículas se 

distribuam com maior homogeneidade na corrente de ar aquecido, levando ao o 
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equilíbrio de velocidades das partículas e do ar aquecido. A velocidade do fluxo de 

ar é controlada pela pressão medida na entrada do estrangulamento (venturi). 

 

 
FIGURA 5.13 – Diagrama esquemático do sistema de aceleração de partículas e desgaste 
erosivo. 

 

Tendo em vista que o estudo do desgaste erosivo sugerido neste trabalho é 

feito em temperaturas elevadas, para que não ocorram grandes perdas térmicas do 
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fluxo de partículas, foi feito um encapsulamento do tubo acelerador de aço 

inoxidável com um tubo de alumina de diâmetro interno de 25,5mm e uma espessura 

de parede de 10mm. Esse sistema permite o aquecimento do ar que entra no forno a 

partir do ar que sai do forno e passa pelo interior desse tubo. 

 

 

FIGURA 5.14 – Diagrama esquemático do venturi, dispositivo que suga as partículas erosivas, 
misturando e homogeneizando-as com ao ar aquecido. 

 

5.2.3.4 FORNO DE ENSAIOS 

O forno de ensaios é o local onde ocorre o ensaio de desgaste erosivo. O 

porta-amostra é fixado no interior do forno, preso por uma haste acoplada a um 

sistema de rolamentos. Este sistema é capaz girar o porta-amostra entre 10 e 90º, o 

que torna possível o estudo do fenômeno da erosão em função do ângulo de 

incidência das partículas erosivas. Um termopar é inserido na parte inferior do porta-

amostra e entra em contato direto com o corpo-de-prova que esta sendo erodido. 

Sendo assim, os ensaios iniciam no momento em que o corpo-de-prova atinge a 

temperatura desejada e o sistema entra em um equilíbrio térmico. A Figura 5.15 

apresenta, esquematicamente, o forno. A Figura 5.16 mostra o detalhe do porta-

amostra.  
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FIGURA 5.15 – Diagrama esquemático do forno de ensaios, tubo acelerador e sistema de 
medição da velocidade. 

 

 

FIGURA 5.16 – Detalhe do porta-amostra no interior do forno de ensaios. O termopar entra em 
contato direto com a amostra a ser erodida. 
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5.2.4 CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE DESGASTE E DEFINIÇÃO DOS 

PARÂMETROS DE ENSAIO  

5.2.4.1 TEMPO DE ENSAIO 

Para realização dos ensaios de desgaste erosivo, foram necessários pré-

testes a fim de determinar o tempo de ensaio, que deveria ser suficientemente longo 

para possibilitar a determinação da taxa de erosão em regime estacionário e não 

poderia ser excessivo, levando à perda do revestimento até atingir o metal. 

Os pré-testes resultaram na definição dos seguintes tempos de ensaio: 10 

min para os revestimentos aspergidos a plasma spray (NiCr9%, NiCr35CCr29%, 

NiCr70CCr31% e CrC28%) devido a maior porosidade; 60 min, para os revestimentos 

de HVOF (NiCr0,5%, NiCr35CCr3% e NiCr70CCr3%) com porosidade menor e 30 min 

para o revestimento NiCr75CCr1,5%. 

5.2.4.2 TEMPERATURA DE ENSAIO 

A temperatura de ensaio foi a temperatura medida pelo termopar (com 

diâmetro de 0,5mm) inserido na face posterior do corpo-de-prova submetido ao 

desgaste (conforme a Figura 5.16). O ajuste nas temperaturas dos fornos de ensaio 

e de pré-aquecimento seguiu aproximadamente os valores da Tabela 5.6. 

 

TABELA 5.6 – Temperaturas utilizadas para ensaios de erosão no forno de ensaio e de pré-
aquecimento. 

Temperatura (ºC) 

Corpo-de-prova Forno de ensaio Forno pré-aquecimento 

100 100 180 

200 200 350 

300 300 470 

400 400 660 

600 660 800 

800 900 980 
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5.2.4.3 FLUXO DE PARTÍCULAS 

O fluxo de partículas erodentes foi controlado pelo sistema baseado no disco 

dosador, onde o erodente era depositado em quantidades limitadas pelo tamanho 

das cavidades. O sistema permitia que o fluxo fosse alterado, variando-se a 

velocidade com que o disco dosador girava através de um inversor de freqüências 

acoplado ao motor, conforme descrito no item 5.2.3.2 (sistema de alimentação de 

partículas erodentes). Como visto anteriormente neste mesmo item, alguns autores 

sugerem fluxos de partículas na ordem de 2 a 10g/min. Neste trabalho, o fluxo de 

partículas erodentes foi fixado, e calibrado, para 8,667g/min (0,00076g/mm2s, pois o 

diâmetro interno do tubo acelerador era 7,8mm). 

5.2.4.4 VAZÃO DE AR 

A entrada de ar é controlada por um medidor de vazão do tipo rotâmetro da 

marca Applitech. O equipamento utilizado é calibrado para operar na condição de 

pressão de 10atm. Em diferentes pressões, deve-se considerar a pressão do 

sistema, temperatura do ar e densidade do ar. Para tanto, o fabricante recomenda 

utilizar a Equação 5.2.  

321
JJJVaVa lidareal ⋅⋅⋅=     (Equação 5.2) 

onde: 

 Vareal = vazão real (m3/h); 

 Valida = vazão lida no rotâmetro (m3/h). 

O cálculo das variáveis J1, J2 e J3 está baseado nas Equações 5.3, 5.4 e 5.4 

respectivamente. 

calibragem

serviço

P

P
J =1

    (Equação 5.3) 

onde: 

 Pserviço = pressão absoluta do gás nas condições de serviço (atm); 

Pcalibragem = pressão absoluta do gás nas condições de calibragem (atm). 
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calibragem

serviço

T

T
J =2

    (Equação 5.4) 

onde: 

 Tserviço = temperatura absoluta do gás nas condições de serviço (ºC); 

Tcalibragem = pressão absoluta do gás nas condições de calibragem (ºC). 

calibragem

medição
J

ρ

ρ
=3

    (Equação 5.5)  

onde: 

 ρmedição = peso específico do gás (relativo ao ar) de medição nas condições 

normais (g/cm3); 

ρcalibragem = peso específico do gás (relativo ao ar) de calibragem nas 

condições normais (g/cm3). 

Neste trabalho, a variação da vazão de ar real em função do aquecimento do 

ar foi desconsiderada, mantendo constante a velocidade das partículas, para 

qualquer temperatura de ensaio. 

5.2.4.5 ÂNGULO DE INCIDÊNCIA DO ERODENTE 

O porta-amostra, conforme descrito em 5.2.3.4, é acoplado a um sistema de 

rolamentos que permite girar entre 10º e 90º. Neste trabalho, foi investigada a 

erosão dos corpos-de-prova para ângulos de incidências de 30, 60 e 90º. 

5.2.4.6 VELOCIDADE DAS PARTÍCULAS ERODENTES 

A velocidade das partículas erodentes foi medida utilizando-se o método 

proposto por Scattergood et al. (1985), conhecido por double disk., 

esquematicamente representado na Figura 5.17. O método consiste na utilização de 

dois discos que giram em um mesmo eixo e são colocados logo abaixo da 

extremidade do tubo acelerador, por onde são expelidos ar e erodente. No disco 

mais próximo da extremidade do tubo acelerador fez-se uma abertura que permite a 

passagem de erodente. Visto que os discos giram na mesma velocidade, as 
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partículas, ao passarem pelo rasgo, deverão atingir o disco inferior, porém, em uma 

posição deslocada em S da posição logo abaixo da abertura. Sendo assim, 

sabendo-se a velocidade de giro e a distância entre os discos, é possível pelo 

deslocamento S, determinar a velocidade das partículas erodentes através da 

Equação 5.6. O deslocamento S é medido no centro da zona de impacto e 

representa a velocidade média das partículas. 

α

angulard Vd
V

⋅
=            (Equação 5.6) 

onde: 

 dd = distância entre os discos (m); 

 Vangular = velocidade angular medida com o auxílio de um tacômetro (rad/s); 

α = ângulo entre a posição da abertura e o ponto médio da região de impacto 

(rad). 

 

 
FIGURA 5.17 – Princípio do double disk utilizado para calibrar as velocidades das partículas 
erodentes nos ensaios de erosão. 

 

A Equação 5.6 foi utilizada para determinar a velocidade das partículas em 

cada temperatura de ensaio, efetuando-se a calibragem do equipamento, pois com a 

expansão do ar aquecido, há um aumento da pressão no interior da tubulação de 

aço. Para tanto, executou-se a seguinte seqüência: 

i) fixação dos discos no eixo dentro do forno com uma distância entre o disco 

e o tubo acelerador de 20mm e entre os discos de 30mm. Além disso, o 

dd 
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disco inferior foi pintado com uma barbotina de alumina e água, para 

determinar a marca da zona de impacto das partículas; 

ii) aquecimento do ar até a temperatura desejada; 

iii) acionamento do motor para por os discos em rotação; 

iv) acionamento do fluxo de erodente por 30s; 

v) determinação da rotação do eixo com o auxílio de um tacômetro digital, 

modelo Optho Tako HT1300 (resolução de 1rpm para a faixa de 61 a 

9.999rpm), durante o impacto de partículas. 

A Figura 5.18 (a) apresenta o sistema de medição de velocidade double disk 

na posição de avaliação da velocidade. E a Figura 5.18 (b) apresenta a indicação do 

ângulo entre a posição da abertura e o ponto médio da região de impacto. 

 

 

 

 
(a) (b) 

FIGURA 5.18 – (a) Medidor de velocidade double disk projetado para o equipamento de desgaste 
erosivo. (b) Detalhe apresenta a zona de impacto deslocada em relação à posição abaixo da 
abertura do disco superior, destacando o ângulo entre a posição da abertura e o ponto médio 
da região de impacto.  

 

5.2.5 ENSAIOS DE EROSÃO 

Antes do ensaio de erosão, a superfície revestida dos corpos-de-prova foi 

lixada (lixa de granulometria #120 (125µm)) para fim de padronização. Após o 

desbaste na lixa, os corpos-de-prova foram limpos com álcool e colocados em estufa 

 α 
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por 20 min. A seguir, imediatamente antes do ensaio, o corpo-de-prova foi pesado 

em uma balança analítica e então, colocado no porta-amostra. 

Atingida a temperatura de ensaio, o fluxo de erodente era aberto. Ao fim do 

tempo de ataque erosivo, o fluxo de erodente era interrompido e a amostra retirada 

do forno, limpa com álcool e colocada na estufa por 20 min e, então, pesada 

novamente. 

5.2.5.1 DETERMINAÇÃO DA TAXA DE EROSÃO 

A taxa de erosão foi determinada pela perda de volume, a partir da perda de 

massa, considerando a densidade aparente dos diferentes revestimentos 

investigados, em relação à massa de erodente utilizada no ensaio, de acordo com a 

Equação 5.7. 

Para a determinação da massa dos corpos-de-prova antes e após ensaio de 

erosão, foi utilizada uma balança analítica Mettler Toledo 210G, com precisão de 

0,0005g.  

eap

fi

volume
m

mm
T

×

−
=

ρ

)(
     (Equação 5.7) 

onde: 

 Tvolume = taxa de erosão volumétrica (cm3
alvo/gerodente); 

 mi = massa inicial da amostra (g);  

 mf = massa final da amostra (g); 

 me = massa de erodente utilizada (g). 

5.2.6 ERRO DAS MEDIDAS 

Os métodos utilizados para o cálculo das incertezas dos resultados 

apresentados neste trabalho envolvem os erros sistemáticos (método de Kleine e Mc 

Clintock) e por aleatoriedade (distribuição t-student). 
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Para o cálculo do erro sistemático, foi utilizado o método de Kleine e Mc 

Clintock, segundo Hollmann (1996), onde o erro experimental é função das variáveis 

medidas conforme a Equação 5.8. 
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F      (Equação 5.8) 

onde: 

∆F = erro da função calculada; 

L1, ..., Ln = grandezas medidas; 

 

Para o cálculo do erro relacionado à repetibilidade, como o número de 

amostras é menor que 30, utilizou-se o método t-student com nível de confiança 

igual a 95%. Este erro pode ser calculado pela Equação 5.9, para um número de 

amostras inferior a 30. 

5.0

.%

2
m

S
tEC daderepetibili α=    (Equação 5.9) 

onde: 

C%Erepetibilidade = erro de repetibilidade para uma confiança de C%; 

 tα/2 = função do nível de confiança desejado; 

 S = desvio padrão das medidas; 

 m = número de amostras. 

Para se determinar a reprodutibilidade dos ensaios foram feitos três ensaios 

de erosão em um revestimento padrão (no caso WC-12Co revestido por HVOF). O 

erro por aleatoriedade calculado para o equipamento com essas amostras ficou em 

± 15%. 

O erro total (Etotal) foi determinado a partir da Equação 5.10 que leva em 

consideração os erros sistemáticos e de repetibilidade. 

5.022
))()(( EFEtotal ∆+∆=    Equação 5.10 
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 Para a medida da velocidade do erodente, o erro foi calculado pelo método de 

Kleine e Mc Clintock, ficando em ± 1,3028 m/s. Os valores obtidos para taxa de 

erosão com os respectivos valores de erro total, determinados pelo método de 

Kleine e Mc Clintock, utilizando a Equação 5.10, são apresentados no Anexo I. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 REVESTIMENTOS NiCr 

A Figura 6.1 apresenta fotomicrografias por microscopia óptica dos 

revestimentos à base de NiCr (Ni20Cr): NiCr0,5% (porosidade medida de 0,48%) e 

NiCr9% (porosidade medida 8,6%), após aspersão térmica, respectivamente, a HVOF 

e a plasma spray. O revestimento NiCr0,5% apresenta reduzido tamanho de lamelas e 

poros pequenos (pontos pretos). O revestimento NiCr9% apresentou lamelas 

maiores, porosidade grosseira e disseminada, e partículas esféricas (setas 

amarelas), indicando menor plasticidade de algumas partículas no choque contra a 

superfície que encontram durante a aspersão térmica. A presença de poros e 

lamelas maiores significa menos pontos de contato e coesão das lamelas do 

revestimento na sua microestrutura. 

 

 
FIGURA 6.1 – Micrografias em corte dos revestimentos NiCr0,5% e NiCr9% após aspersão. A 
imagem foi obtida por microscopia ótica em aumento de 500 vezes.  

Como aspergido 

Como aspergido 
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De fato, micrografias por microscopia eletrônica de varredura dos mesmos 

revestimentos à base de NiCr (Figura 6.2) fornecem subsídios para essa conclusão. 

O revestimento NiCr0,5%, formado aparentemente por lamelas menores e por 

porosidade a miúde, apresenta descontinuidade entre lamelas menos espraiadas 

(setas vermelhas). O revestimento NiCr9% apresenta poros internos às lamelas, bem 

como entre estas (setas amarelas). Embora a presença de algumas partículas 

esféricas, a aparência deste revestimento, aspergido a plasma, é de que as 

partículas aspergidas encontravam-se em um estado de maior plasticidade no 

momento do choque contra a superfície do substrato. Daí, o espalhamento maior e o 

aspecto de massa fundida dada pela ausência de cantos vivos e arestas 

arredondadas. A Figura 6.3 apresenta em detalhe as evidências desta diferenciação 

entre os revestimentos NiCr0,5% e NiCr9%, como aspergidos, também por microscopia 

eletrônica de varredura. 

 

 
FIGURA 6.2 – Micrografias da superfície (topo) dos revestimentos NiCr1% e NiCr9% como 
aspergidos. A imagem foi obtida por microscopia eletrônica de varredura em aumento de 400 
vezes.  
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Como aspergido 

Como aspergido 
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FIGURA 6.3 – Micrografias da superfície (topo) dos revestimentos NiCr1% e NiCr9% como 
aspergidos. A imagem foi obtida por microscopia eletrônica de varredura em aumento de 1600 
vezes.  

 

Para verificar a possível formação de óxidos na superfície dos revestimentos 

investigados, devido às condições de aspersão térmica utilizadas, efetuou-se uma 

análise por microssonda EDS em alguns pontos (A, B, D e E) e regiões (C e F) dos 

revestimentos, conforme indicados na Figura 6.2. Estes resultados são mostrados na 

Figura 6.4. Pela análise realizada, não foi possível identificar a presença de óxidos, 

apenas a presença dos elementos constituintes das amostras Ni e Cr. 
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FIGURA 6.4 – Microanálise por EDS das regiões indicadas na Figura 6.2. A, B e C correspondem 
ao revestimento NiCr0,5% e D, E e F correspondem ao revestimento NiCr9%.  

 

6.1.1 EROSÃO A TEMPERATURA AMBIENTE DOS REVESTIMENTOS NICR 

A Figura 6.5 apresenta a variação da taxa de erosão, em perda de volume por 

massa de erodente impactada sobre os revestimentos à base de NiCr (Ni20Cr), em 

função do ângulo de incidência do erodente e da porosidade dos revestimentos 

estudados NiCr0,5% (porosidade medida de 0,48%) e NiCr9% (porosidade medida 

8,6%), quando submetidos a ensaio a temperatura ambiente. Os resultados 

individuais correspondentes são apresentados no Anexo I. Ilustram também os 

pontos dos gráficos, fotografias dos corpos-de-prova após a erosão em cada ângulo 

correspondente, pelas quais é possível constatar que a forma da região erodida é 

bastante similar, variando apenas em função do ângulo de ataque.  

A partir dos resultados apresentados na Figura 6.5, pode-se verificar que para 

a temperatura ambiente o revestimento de menor porosidade (NiCr0,5%) sofreu 

menor influência do ângulo de ataque das partículas erodentes que o revestimento 

NiCr9%. Observa-se que a taxa de erosão do revestimento NiCr0,5% sob o impacto de 

partículas erodentes a 30º é cerca de 11% maior que no ângulo de 90º. Apesar de 
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essa diferença ser pequena, constata-se que este revestimento, de baixa porosidade 

e de natureza metálica, apresenta comportamento de material dúctil, como era de se 

esperar. 

 

 
FIGURA 6.5 – Variação da taxa de erosão, em perda de volume por massa de erodente 
impactada, em função do ângulo de ataque do erodente e da porosidade dos revestimentos à 
base de NiCr (NiCr0,5%= porosidade medida de 0,48% e NiCr9%= porosidade medida 8,6%) 
ensaiados a temperatura ambiente.  

 

Já, para o revestimento NiCr9%, nota-se que a taxa de erosão decresce 

continuamente com o incremento do ângulo de ataque das partículas erodentes. 

Neste caso, a taxa de erosão do revestimento em ângulo de ataque de 30º é cerca 

63% maior que no ângulo de 90º. Pode-se inferir que, possivelmente, a porosidade 

esteja atuando nas propriedades mecânicas do revestimento, como, por exemplo, 

diminuindo o módulo de elasticidade, o que acarretaria em uma maior absorção de 

energia por deformação elástica no impacto das partículas. Além disso, a porosidade 

também pode ter sido responsável em proporcionar uma maior plasticidade, por isso, 

então, a diferença acentuada entre a taxa de erosão a 30º e 90º, típica de materiais 

de comportamento dúctil. 

Ângulo de ataque (º) 
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No balanço energético proposto por Hutchings (1979) para materiais 

metálicos, por exemplo, a deformação elástica do revestimento é um fator de 

consumo da energia cinética da partícula erodente no momento do choque desta 

com a superfície que encontra. Assim, com o objetivo de determinar a variação do 

módulo de elasticidade com a porosidade, utilizou-se a técnica de nanoidentação 

Vickers nos revestimentos em corte (perfil). Os resultados são apresentados na 

Tabela 6.1. Pode-se observar que o módulo de elasticidade do revestimento de 

menor porosidade, NiCr0,5%, é cerca de 50% superior ao NiCr9% (199MPa e 136MPa, 

respectivamente). 

Além do módulo de elasticidade, outras propriedades do comportamento 

mecânico dos materiais também são influenciadas pela porosidade, como é o caso 

da dureza e da tenacidade à fratura. Para efeito de comparação, a Tabela 6.1 

sumariza as propriedades do comportamento mecânico para os revestimentos à 

base de NiCr investigados. Os dados correspondem à nanodureza em corte do 

revestimento (medida através da nanoidentação Vickers), e à microdureza de topo 

no revestimento, antes e após a erosão, determinada através da microidentação 

Vickers. 

 

TABELA 6.1 – Propriedades do comportamento mecânico dos revestimentos NiCr0,5% e NiCr9% na 
temperatura ambiente. 

Microdureza de topo (HV) 
Revestimento 

Módulo de 
Elasticidade 

(GPa) 

Nanodureza 
em corte (HV) 

Como aspergido Após erosão 

NiCr0,5% 199,1±7,6 483,8±20,8 386,6±24,8 439,0±14,8 

NiCr9% 135,9±18,3 312,9±15,3 340,6±21,4 369,2±24,6 

 

A partir da análise da Tabela 6.1, pode-se observar um aumento da 

microdureza, provavelmente devido ao encruamento dos revestimentos à base de 

NiCr, durante a erosão. Este encruamento concorreria para uma fragilização da 

superfície sob erosão, provocando então uma mudança de mecanismos durante o 

processo de erosão, de mais dúctil a menos dúctil (ou mesmo frágil). 
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Por outro lado, a maior porosidade do revestimento NiCr9% pode proporcionar 

uma menor área de contato entre as lamelas, como comentado anteriormente 

quando da observação da microestrutura dos revestimentos (Figuras 6.1, 6.2 e 6.3), 

o que conduziria a um maior desgaste erosivo.  

Comparando-se a taxa de erosão dos dois revestimentos (Figura 6.5), pode-

se verificar que, na temperatura ambiente, com ângulo de ataque no qual os 

materiais metálicos apresentam a menor taxa de erosão (90º), a porosidade não 

influi significativamente, ficando a taxa de erosão do NiCr9% cerca de 9% maior que 

do NiCr0,5%. Já, com ângulo de ataque em que a taxa de erosão é maximizada nos 

metais (30º), a taxa de erosão do revestimento mais poroso (NiCr9%) foi cerca de 

59% maior que o de menor porosidade (NiCr0,5%). 

Uma questão a ser investigada é a da incrustação do erodente na superfície 

dos revestimentos durante o ensaio de erosão, o que provocaria aumento de massa, 

mascarando os resultados de desgaste por perda de volume do revestimento, 

calculados a partir da determinação da massa do corpo-de-prova, antes e após 

erosão. 

Durante o desgaste erosivo, partículas de alumina eletrofundida atingem o 

revestimento e proporcionam o arrancamento deste material alvo. Porém, alguns 

autores, como Hidalgo et al. (2001), citam que pode ocorrer a incrustação de 

partículas erodentes durante este processo. Desta forma, visando-se estimar uma 

possível incrustação de partículas erodentes, como fator de aumento de massa 

durante a erosão, avaliou-se o teor e a dispersão de alumina incrustada nos 

revestimentos (NiCr0,5% e NiCr9%), através de mapeamento de elementos por 

imagem com microssonda EDS acoplada à microscopia eletrônica de varredura, 

após a erosão em ângulos de ataque de 30 e 90°. 

A Figura 6.6 apresenta as microestruturas e o mapeamento por imagem do 

Al, obtidos para os revestimentos investigados na temperatura de 25ºC após a 

erosão em 30º e 90º. Pode-se observar que a presença de Al é evidente nas 

amostras após a erosão na temperatura ambiente. A quantificação do teor de Al em 

cada imagem é fornecida pela Tabela 6.2. Verifica-se que o revestimento de maior 

porosidade (NiCr9%) apresenta maior presença de Al após a erosão, maior ainda 
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quando o ângulo de ataque é de 90°. Esta constatação indica que a incrustação de 

partículas erodentes tende a ser maior para maiores ângulos (em relação à normal) 

e maior porosidade. 

 

   NiCr0,5%     NiCr9% 

 
FIGURA 6.6 – Microestrutura e mapeamento do Al dos revestimentos NiCr0,5% e NiCr9% após a 
erosão em ângulo de ataque de 30º e 90º, na temperatura ambiente. A imagem foi obtida por 
microscopia eletrônica de varredura em aumento de 400 vezes. 

 

Os resultados apresentados na Figura 6.6 e na Tabela 6.2 estão de acordo 

com Hidalgo et al. (2001) que concluíram que as partículas de material erodente 

incrustam-se na superfície devido aos poros abertos. Os mesmos autores citam 

ainda que o aumento do ângulo de ataque (em relação à normal) concorre para o 

incremento na quantidade de partículas erodentes incrustadas no revestimento. 

 

TABELA 6.2 – Quantidade de Al detectado por microssonda EDS após a erosão dos 
revestimentos NiCr0,5% e NiCr9% na temperatura ambiente. 

Erosão na temperatura ambiente 
Revestimentos 

30º 90º 

NiCr0,5% 5,39% 8,30% 

NiCr9% 6,00% 9,30% 

 

A partir dos dados obtidos na avaliação da incrustação de partículas 

erodentes nos revestimentos durante o ensaio de erosão ao qual os revestimentos 
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foram submetidos, normatizou-se a curva de taxa de erosão dos revestimentos de 

NiCr0,5% e NiCr9%, denominando-a de taxa de erosão corrigida. A quantidade de 

Al2O3 incrustada nos revestimentos foi calculada considerando-se o percentual de Al 

obtido na análise por microssonda EDS de cada amostra dividida pela área erodida 

do revestimento. Para a determinação desta, estimou-se a área total de observação, 

em aumento de 400 vezes no MEV, em 8,75*10-2mm2. Assim, a área de incrustação 

de partículas erodentes, medida com auxílio de uma lupa, para a erosão a 30º e 90°, 

foi considerada invariante para um mesmo ângulo de ataque e igual, 

respectivamente, a 125,66mm2 e 95,03mm2. Os valores de incrustação para os 

ângulos de ataque de 45° e 60° foram interpolados. A Figura 6.7 apresenta a taxa de 

erosão original (medida) e a corrigida. Os valores individuais obtidos e os estimados 

são apresentados no Anexo II. 

 

 
FIGURA 6.7 – Variação da taxa de erosão medida e corrigida, em perda de volume por massa de 
erodente impactada, em função do ângulo de incidência do erodente e da porosidade dos 
revestimentos à base de NiCr (NiCr0,5%= porosidade medida de 0,48% e NiCr9%= porosidade 
medida 8,6%) na temperatura ambiente.  

 

Analisando-se a Figura 6.7, pode-se observar que no revestimento de menor 

porosidade (NiCr0,5%), a erosão inicial (medida) e a corrigida são praticamente iguais, 

Ângulo de ataque (º) 
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e a taxa de incrustação de partículas erodentes é muito próxima a zero. Já para o 

revestimento de maior porosidade, NiCr9%, pode-se constatar a tendência de 

aumento crescente com o ângulo de ataque (conforme os dados apresentados para 

os valores de incrustação no gráfico), de 30 a 90º, coerente com o que foi relatado 

anteriormente na literatura (HIDALGO et al., 2001).  

Na busca de subsídios para o entendimento dos resultados obtidos, 

investigou-se a morfologia do desgaste dos revestimentos NiCr0,5% e NiCr9%. As 

Figuras 6.8 e 6.9 iniciam uma seqüência de micrografias da superfície dos 

revestimentos NiCr0,5% e NiCr9%, obtidas após a erosão a 25°C e ângulo de ataque 

de 30° e 90º, respectivamente, utilizando para tanto microscopia eletrônica de 

varredura em aumento de 100 vezes. 

Pela análise das micrografias das Figuras 6.8 e 6.9, pode-se inferir que não 

há claramente uma diferença qualitativa em termos de tipo de degradação entre as 

superfícies erodidas. A diferença seria quantitativa. O revestimento NiCr9% (Figura 

6.8) apresenta uma superfície que corresponde a uma maior taxa de erosão, 

superior a que foi medida para o revestimento NiCr0,5%, a temperatura ambiente. Na 

Figura 6.8, são indicadas por setas reentrâncias e saliências, realçando o 

arrancamento de partes na forma de corte, como descrito por Kulu et al. (2005) para 

ângulos de ataque de 30º. 

Esta maior taxa de erosão verificada para o NiCr9% deve-se muito 

provavelmente a sua maior porosidade, o que corresponde a um número menor de 

pontos de contato entre as lamelas do revestimento, ou maior descontinuidade entre 

as lamelas devido à porosidade intralamelar, como pôde ser verificado na Figura 6.1, 

nas micrografias da seção transversal dos revestimentos. Além disso, na Figura 6.2, 

foram indicadas através de setas, diferenças bem marcantes em termos de 

descontinuidades e poros entre as lamelas de cada revestimento aqui considerado. 

Maior descontinuidade entre as lamelas representa menor ancoramento 

dessas, o que viria a facilitar o arrancamento das mesmas, quando houvesse a 

solicitação erosiva. Já, lamelas de menores tamanhos, como as obtidas pela técnica 

de aspersão de HVOF, apresentam maior ancoramento, o que dificultaria o seu 

desprendimento. Como este processo de arrancamento de lamelas do material 
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aspergido ocorre a nível micrométrico (o tamanho das lamelas são da ordem de 5 a 

30µm para o NiCr9% e menor que 1µm para o NiCr0,5%, determinado a partir da 

Figura 6.1 com o auxílio da análise por imagem), a morfologia macroscópica da 

superfície após ataque não revela maiores indícios dessa diferença, mesmo 

utilizando-se aumento de 100 vezes (Figuras 6.8 e 6.9). 

 

 
FIGURA 6.8 – Micrografias da superfície (topo) do revestimento NiCr0,5% e NiCr9% após erosão a 
25ºC com ângulo de ataque de 30º. A imagem foi obtida por microscopia eletrônica de 
varredura em aumento de 100 vezes.  

 

Entretanto, aumentos de 400x na investigação por microscopia eletrônica de 

varredura das microestruturas dos revestimentos metálicos NiCr9% e NiCr0,5% 

(Figuras 6.10 e 6.11) propiciam uma observação comparativa mais detalhada do tipo 

NiCr0,5% 

NiCr9% 

Erodido 30º 

Erodido 30º 
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de dano que ocorre nos revestimentos quando submetidos à erosão a temperatura 

ambiente. 

 

 
FIGURA 6.9 – Micrografias da superfície (topo) do revestimento NiCr0,5% e NiCr9% após erosão a 
25ºC com ângulo de ataque de 90º. A imagem foi obtida por microscopia eletrônica de 
varredura em aumento de 100 vezes.  

 

Pelas micrografias da superfície dos revestimentos NiCr0,5% e NiCr9%, antes e 

após o desgaste (Figuras 6.10 e 6.11), é possível visualizar que a incidência do 

erodente na superfície do revestimento metálico provoca a formação de um relevo 

ranhurado e sulcado para ângulo de ataque de 30º, em ambos os revestimentos. 

Ataques a 90º provocaram a formação de protuberâncias na superfície, indicando o 

impacto das partículas e a posterior deformação plástica do revestimento. Para os 

NiCr0,5% 

NiCr9% 

Erodido 90º 

Erodido 90º 
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dois ângulos de ataque apresentados, pode-se supor o arrancamento de material 

através de mecanismos de deformação plástica, em corte a 30º e na forma de 

platelets a 90º, de acordo com a literatura descrita no item 4.2.3, para o desgaste de 

materiais metálicos, e similar à microestrutura analisada por Kulu et al. (2005), 

apresentada na Figura 4.28. 

 

 
FIGURA 6.10 – Micrografias da superfície (topo) do revestimento NiCr0,5% antes e após erosão a 
25ºC com ângulo de ataque de 30º e 90º. A imagem foi obtida por microscopia eletrônica de 
varredura em aumento de 400 vezes.  

NiCr0,5% 

NiCr0,5% 

NiCr0,5% 
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Na Figura 6.11, é possível observar a incrustação de partículas de alumina 

eletrofundida (apontadas por setas amarelas). A verificação de que estas partículas 

incrustadas são mesmo do erodente utilizado é apresentada na Figura 6.12, em 

análise obtida por microssonda EDS da partícula indicada (A) na Figura 6.11. 

 

 
FIGURA 6.11 – Micrografias da superfície (topo) do revestimento NiCr9% antes e após erosão a 
25ºC com ângulo de ataque de 30º e 90º. A imagem foi obtida por microscopia eletrônica de 
varredura em aumento de 400 vezes.  
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NiCr9% 

NiCr9% 
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Interessante observar que as partículas de alumina eletrofundida indicadas na 

Figura 6.11 apresentam tamanho bastante inferior ao tamanho médio do erodente 

(180µm). Isso leva a supor que haja uma fragmentação das partículas erosivas 

incidentes durante seu choque contra a superfície que encontram, quebrando no 

impacto e incrustando no metal. Portanto, deve-se considerar a energia utilizada 

para a ruptura da partícula além da energia necessária para desgastar o material 

compósito que surge devido à incrustação das mesmas.  

 

 
FIGURA 6.12 – Microanálise por EDS das regiões indicadas na Figura 6.11, A e B referem-se ao 
revestimento NiCr0,5% e C e D ao revestimento NiCr9%, para identificar a presença do óxido.  

 

As Figuras 6.13 e 6.14 oferecem um detalhamento maior das microestruturas 

em referência, pelo aumento de 1600 vezes dos revestimentos metálicos até aqui 

investigados. Evidencia-se, assim, que o desgaste em baixos ângulos de ataque 

ocorre por mecanismo de corte no revestimento metálico (conforme indicado por 

setas nas Figuras 6.13 e 6.14). Já, para altos ângulos de ataque, percebe-se a 

presença de cavidades, com bordas aparentemente deformadas plasticamente pela 

colisão de partículas, à semelhança da imagem da Figura 4.15 do item 4.2.3, 

sugerindo então o mecanismo de desgaste por platelets. 

Uma evidência a mais do comportamento dúctil na temperatura ambiente dos 

revestimentos à base de NiCr é oferecida pela análise da rugosidade dos mesmos. A 

Figura 6.15 sumariza os valores da rugosidade Ra em função do ângulo de ataque, 

comparando os dados de antes da erosão com após erosão a temperatura 

ambiente. Pelos gráficos apresentados na Figura 6.15, pode-se observar que a 

rugosidade média Ra antes da erosão é similar para os revestimentos NiCr0,5% e 

NiCr9%, sendo que a rugosidade Ra do revestimento obtido por plasma spray é 

ligeiramente maior. 
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FIGURA 6.13 – Micrografias da superfície (topo) do revestimento NiCr0,5% após erosão a 25ºC 
com ângulo de ataque de 30º e 90º. A imagem foi obtida por microscopia eletrônica de 
varredura em aumento de 1600 vezes.  
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FIGURA 6.14 – Micrografias da superfície (topo) do revestimento NiCr9% após erosão a 25ºC com 
ângulo de ataque de 30º e 90º. A imagem foi obtida por microscopia eletrônica de varredura em 
aumento de 1600 vezes.  
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FIGURA 6.15 – Rugosidade superficial média Ra antes e após a erosão dos revestimentos 
NiCr0,5% e NiCr9% na temperatura ambiente em função do ângulo de ataque. 

 

Após a erosão em 25ºC, constata-se que o revestimento de maior porosidade 

(NiCr9%) permanece com uma rugosidade superior ao revestimento NiCr0,5%, para 

qualquer ângulo de ataque. Além disso, nota-se que na temperatura ambiente, nos 

ângulos de ataque de 30º e 90º, verificou-se maior rugosidade, provavelmente 

devido ao tipo de mecanismo responsável pelo desgaste erosivo.  

Comparando os valores de rugosidade superficial (Ra) com o tipo de dano 

verificado após a erosão, nota-se que há coerência dos resultados. Isto é, o 

desgaste em forma de platelets, ocorrido em 90º deixa a superfície do revestimento 

com grande quantidade de material deformado e sulcado (não sendo completamente 

desbastado e/ou destacado), ocasionando uma maior rugosidade. Já em 30º, devido 

ao mecanismo de corte, identifica-se marcas de deformação plástica e o arranque de 

material em partículas muito diminutas, provavelmente reduzindo a rugosidade 

superficial do revestimento. 

 

Ângulo de ataque (º) 
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6.1.2 EROSÃO A TEMPERATURAS ELEVADAS DOS REVESTIMENTOS NICR 

A Figura 6.16 apresenta a variação da taxa de erosão, em perda de volume 

por massa de erodente impactada sobre os revestimentos à base de NiCr (Ni20Cr), 

em função do ângulo de incidência do erodente, da temperatura de ensaio, e da 

porosidade dos revestimentos NiCr0,5% (porosidade medida de 0,48%) e NiCr9% 

(porosidade medida 8,6%). Os resultados individuais correspondentes são 

apresentados no Anexo I. 

 

 
FIGURA 6.16 – Variação da taxa de erosão, em perda de volume por massa de erodente 
impactada, em função do ângulo de ataque do erodente, da temperatura de ensaio, e da 
porosidade dos revestimentos à base de NiCr (NiCr0,5%= porosidade medida de 0,48% e NiCr9%= 
porosidade medida 8,6%).  

 

Pelo gráfico da Figura 6.16, pode-se observar que uma maior porosidade atua 

no sentido de aumentar o desgaste do revestimento de NiCr para as temperaturas 

de 25ºC e 200ºC. Até esta temperatura, observa-se também que quanto maior a 

temperatura, menor a taxa de erosão do revestimento. A partir de 400ºC e mais 

notoriamente a 600ºC e 800ºC, constata-se que ocorre uma inversão na taxa de 

erosão em função da porosidade, isto é, a taxa de erosão do revestimento NiCr0,5% é 

maior que do revestimento mais poroso (NiCr9%) para qualquer ângulo de ataque. A 

partir desta temperatura, evidencia-se que a maior porosidade dos revestimentos 

Ângulo de ataque (º) 
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correspondeu a um menor desgaste. Os valores medidos indicaram inclusive ganho 

de massa para o revestimento NiCr9% quando submetido ao desgaste a 800ºC. Já, o 

NiCr0,5% segue a tendência de aumento da taxa de erosão com o acréscimo de 

temperatura (a partir de 400ºC), para qualquer ângulo de ataque. 

Na temperatura de 200ºC, similarmente à temperatura ambiente, a maior 

porosidade implicou em uma maior taxa de erosão, aumentando a diferença entre a 

taxa de erosão do revestimento mais poroso em relação ao menos poroso para 

cerca de 84%, com um ângulo de ataque de 90°. A 30°, essa diferença foi de 50%. 

Na temperatura de 400ºC, os valores de taxa de erosão dos revestimentos 

mais porosos, em relação aos menos porosos, ficam bem mais próximos: a maior 

diferença entre as taxas de erosão, da ordem de 10%, ocorre para o ângulo de 

ataque de 30º. 

Na temperatura de 600ºC, a maior diferença entre as taxas de erosão do 

NiCr, em função da porosidade, foi verificada para o ângulo de ataque de 45º. Para 

esta temperatura, constata-se que a maior taxa de erosão ocorre na menor 

porosidade, em qualquer ângulo de ataque. Além disso, verificou-se um acréscimo 

de taxa de erosão com a temperatura de 400ºC para 600ºC, para ambos os 

revestimentos. 

O aumento de massa verificado para a temperatura de ensaio de 800oC para 

o revestimento NiCr9% é anômala ao princípio de degradação por erosão, onde o que 

se espera é a perda de material a partir da superfície sob ataque erosivo (a curva do 

NiCr9% a 800ºC está abaixo de zero).  

Diversos autores (KUNIOSHI, 2004, HIDALGO, 2001 e SUNDARARAJAN, G. 

e ROY, 1997) reportam que dois fenômenos que levariam ao aumento de massa são 

possíveis durante a erosão a quente de materiais metálicos: a oxidação e a 

incrustação de partículas erodentes na superfície submetida sob ataque (esta, já 

abordada no item anterior). 

Com o intuito de avaliar o aumento de massa devido à formação de óxido nos 

revestimentos NiCr0,5% e NiCr9% com o acréscimo de temperatura, procedeu-se um 

ensaio de termogravimetria nas temperaturas de 400, 600 e 800ºC, para até uma 
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hora de patamar em cada temperatura. Os resultados obtidos são apresentados na 

Figura 6.17 e Figura 6.18, respectivamente. O gráfico da Figura 6.19 compara esses 

resultados, incluindo os obtidos para o aço inoxidável AISI 310, utilizado como 

substratos nos experimentos, submetido às mesmas condições de análise 

termogravimétrica. 
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FIGURA 6.17 – Ganho de massa (em %) em função do tempo e temperatura de oxidação do 
revestimento NiCr0,5%.  
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FIGURA 6.18 – Ganho de massa (em %) em função do tempo e temperatura de oxidação do 
revestimento NiCr9%.  
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FIGURA 6.19 – Ganho de massa em função da temperatura de ensaio de erosão dos 
revestimentos à base de NiCr investigados e do substrato dos revestimentos (aço 310). 

 

Pelo aumento de massa, é possível inferir que os revestimentos NiCr0,5% e 

NiCr9% apresentam cinética parabólica de crescimento do óxido, similar ao 

comportamento verificado para o aço inoxidável AISI 310 nas temperaturas 

investigadas. Comparando-se os dois revestimentos, observa-se que o ganho de 

massa no revestimento NiCr9% é bem maior que no revestimento NiCr0,5%, 

aumentando ainda mais com o aumento da temperatura. 

A partir do Diagrama de Ellingham da energia livre de formação de óxidos 

metálicos em função da temperatura, constata-se que o aumento da temperatura 

tende a diminuir a energia livre para a formação dos óxidos. Isto significa que 

termodinamicamente seria mais fácil a formação de óxidos com o aumento da 

temperatura. Porém, deve-se considerar que muitos são os fatores responsáveis 

pela formação de camadas de óxidos superficiais em metais, e esta formação é 

influenciada não apenas por fatores termodinâmicos, mas também cinéticos, como a 

difusividade dos elementos envolvidos na camada de óxido formada. No caso dos 

óxidos NiO e Cr2O3, o cromo tem maior afinidade com o oxigênio que o níquel, e 

forma óxidos mais estáveis, enquanto que o NiO é menos estequiométrico que o 

Cr2O3 e apresenta uma maior velocidade de crescimento (RAPP, 1965 apud 

KUNIOSHI, 2004). 
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Portanto, comparando-se os dados de ganho de massa dos revestimentos 

NiCr0,5% e NiCr9% após uma hora em cada temperatura ensaiada (Figura 6.19), pode-

se deduzir que a maior porosidade leva à maior oxidação, em todas as temperaturas 

investigadas, o que era de se esperar. De fato, uma maior porosidade do 

revestimento tende a apresentar maior área superficial, aumentando a reatividade 

entre o oxigênio e o metal do revestimento. Os valores obtidos para a área 

superficial obtida pelo método BET para os revestimentos NiCr0,5% e NiCr9% são 

respectivamente 41±3m2/g e 71±4m2/g, o que é coerente com o esperado em função 

da porosidade dos revestimentos. 

Em comparação ao aço AISI 310, observa-se a oxidação efetiva deste 

material apenas para temperatura de 800ºC. O aspecto morfológico dos 

revestimentos oxidados nas temperaturas de 400 e 800ºC estão apresentados nas 

Figuras 6.20 e 6.21, respectivamente para o NiC0,5% e NiCr9%.  

 

 
FIGURA 6.20 – Micrografia do revestimento à base de NiCr0,5%, submetido a análise 
termogravimétrica, nas temperaturas de 400 e 800ºC. A imagem foi obtida por microscopia 
eletrônica de varredura em aumento de 5000 vezes. 
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Pode-se observar a partir das Figuras 6.20 e 6.21, que há, em ambos 

revestimentos, um crescimento de pequenas estruturas dispostas superficialmente, 

quando a temperatura passa de 400°C para 800°C. A morfologia destas pequenas 

estruturas é bastante semelhante à de plaquetas no caso do revestimento NiCr0,5%, 

como sugerem as Figuras 6.22 e 6.23 que apresentam a superfície dos 

revestimentos NiCr0,5% e NiCr9%, respectivamente, após a oxidação em aumentos 

crescentes (800, 2500, 5000 e 15000 vezes). A Figura 6.24 apresenta uma 

comparação entre a morfologia dos revestimentos NICr0,5% e NiCr9% , após a 

exposição em 800ºC. 

 

 
FIGURA 6.21 – Micrografia do revestimento à base de NiCr9%, submetido à análise 
termogravimétrica, nas temperaturas de 400 e 800ºC. A imagem foi obtida por microscopia 
eletrônica de varredura em aumento de 5000 vezes 

 

A análise puntual destas plaquetas por microssonda EDS, realizada em 

ambos  revestimentos   após  a  análise  termogravimétrica  a  800°C,  não  forneceu 
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FIGURA 6.22 – Microscopia obtida por MEV da superfície do revestimento NiCr0,5% após a 
oxidação em 800ºC nos aumentos de (a) 800, (b) 2500, (c) 5000 e (d) 15000 vezes.  

 

 
FIGURA 6.23 – Microscopia obtida por MEV da superfície do revestimento NiCr9% após a 
oxidação em 800ºC nos aumentos de (a) 800, (b) 2500, (c) 5000 e (d) 15000 vezes.  

(a) (b) 

(c) (d) 

(a) (b) 

(c) (d) 
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subsídios suficientes para a identificação em separado dos óxidos dos elementos Cr 

e Ni (Figura 6.25 - nos pontos indicados na Figura 6.24). 

 

 
FIGURA 6.24 – Morfologia do óxido formado nos revestimentos à base de NiCr (NiCr0,5% NiCr9%) 
na temperatura de 800ºC. A imagem foi obtida por microscopia eletrônica de varredura em 
aumento de 15000 vezes. 

 

 

 
FIGURA 6.25 – Microanálise por EDS das regiões indicadas na Figura 6.11, A e B referem-se ao 
revestimento NiCr0,5% e C e D ao revestimento NiCr9%, para identificar a presença do óxido.  

A 

B 

D 

C 

A B 

C D 
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Para verificar o ganho de massa em função das condições do teste 

(temperatura, fluxo de ar e tempo) submeteu-se cada revestimento ao teste de 

erosão sem partículas erodentes, visando-se determinar o acréscimo de massa 

devido à oxidação. Observou-se após o ensaio, que o revestimento de menor 

porosidade (NiCr0,5%) apresenta um acréscimo de massa na ordem de 0,0052g em 

800ºC, enquanto que o revestimento de maior porosidade (NiCr9%) apresentou um 

acréscimo de 0,021g na mesma temperatura. 

Para verificar a semelhança da formação da oxidação nos revestimentos 

estudados com a literatura, apresenta-se o estudo de Kemdehoundja et al. (2006), 

que também salientam a formação de Cr2O3 para uma liga Ni70Cr30 quando 

aquecida na temperatura de 900ºC. Analisando a formação do óxido a partir de um 

ensaio termogravimétrico, os autores observaram a morfologia de formação do 

Cr3O2, uma camada de grãos de óxidos com formas bastante similares, sem danos, 

com tamanhos em torno de 0,3µm (Figura 6.26). Kemdehoundja et al. (2006) 

observaram ainda que após 1 hora de ensaio a espessura da camada formada é 

cerca de 0,15µm, e, após 40 horas de exposição a esta temperatura a espessura 

máxima observada foi de 0,98µm. Na formação desta camada, fazem-se presentes 

tensões residuais compressivas da ordem de 2,9GPa, para uma espessura de 

0,6µm, e que permanece constante para espessuras maiores. 

 

 
FIGURA 6.26 – Morfologia de formação do Cr3O2 após a exposição a temperatura de 900ºC 
(KEMDEHOUNDJA et al., 2006).  
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O mapeamento de elementos por imagem obtido por EDS dos elementos Ni, 

Cr e O nos revestimentos NiCr0,5% e NiCr9%, antes e após a análise 

termogravimétrica a 800°C, é apresentado respectivamente nas Figuras 6.27 e 6.28.  

 

NiCr0,5% 
 Como aspergido Oxidado em 800ºC 

 

  
O 

  
Cr 

  
Ni 

  
FIGURA 6.27 – Mapeamento por imagem da superfície do revestimento NiCr0,5% como aspergido 
e após a oxidação em 800ºC. A imagem foi obtida por microscopia eletrônica de varredura em 
aumento de 15000 vezes.  
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NiCr9% 
 Como aspergido Oxidado em 800ºC 

 

  
O 

  
Cr 

  
Ni 

  
FIGURA 6.28 – Mapeamento por imagem da superfície do revestimento NiCr9% como aspergido e 
após a oxidação em 800ºC. A imagem foi obtida por microscopia eletrônica de varredura em 
aumento de 15000 vezes.  

 

Para ambos revestimentos (NiCr0,5% e NiCr9%), foi possível identificar uma 

dispersão dos óxidos formados, pela disseminação dos elementos O, Cr e Ni, com 

predominância do óxido de cromo em relação ao óxido de níquel (regiões onde os 

elementos O e Cr estão presentes e há ausência de Ni). Esta análise estaria de 
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acordo com Rapp (1965) apud Kunioshi (2004), para o qual a maior velocidade de 

crescimento do Cr2O3 desempenha um papel relevante na definição desta 

predominância.  

Quanto à questão da incrustação como fator de aumento de massa durante a 

erosão a temperaturas elevadas, avaliou-se o teor e a dispersão de alumina 

incrustada nos revestimentos (NiCr0,5% e NiCr9%), através de mapeamento de 

elementos por imagem com microssonda EDS acoplada à microscopia eletrônica de 

varredura, após a erosão em ângulos de ataque de 30 e 90°, a exemplo do realizado 

para os ensaios a temperatura ambiente. A Figura 6.29 apresenta a microestrutura e 

o mapeamento por imagem do Al, obtidas na temperatura de 800ºC. 

 

            NiCr0,5%     NiCr9% 

 
FIGURA 6.29 – Microestrutura e mapeamento do Al dos revestimentos NiCr0,5% e NiCr9% após a 
erosão em ângulo de ataque de 30º e 90º, na temperatura de 800ºC. A imagem foi obtida por 
microscopia eletrônica de varredura em aumento de 400 vezes. 

 

A partir da análise da Figura 6.29, pode-se observar que a presença de Al é 

evidente nas amostras após a erosão em temperaturas elevadas, similar ao que foi 

observado à temperatura ambiente. A quantificação do teor de Al em cada imagem é 

fornecida pela Tabela 6.3. Verifica-se que o revestimento de maior porosidade 

(NiCr9%) apresenta maior presença de Al após a erosão, maior ainda quando o 

ângulo de ataque é de 90°. Comparando-se os dados obtidos para a temperatura de 

800ºC com os já apresentados para a temperatura ambiente (citados novamente na 

Tabela 6.3 para efeito de comparação), constata-se que a 800°C a quantidade de Al 
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medida foi bastante superior que a 25°C. Assim, a incrustação de partículas 

erodentes tende a ser maior para maiores temperaturas de ensaio, maiores ângulos 

(em relação à normal) e maior porosidade. 

 

TABELA 6.3 – Quantidade de Al detectado por microssonda EDS após a erosão dos 
revestimentos NiCr0,5% e NiCr9% na temperatura ambiente e em 800ºC. 

Erosão na temperatura de 
25ºC 800ºC Revestimentos 

30º 90º 30º 90º 

NiCr0,5% 5,39% 8,30% 6,62% 13,20% 

NiCr9% 6,00% 9,30% 7,87% 13,86% 

 

Os dados apresentados na Tabela 6.3 permitem ainda obter indícios de que a 

incrustação ocorre mais provavelmente através da plasticidade do revestimento que 

em função de sua porosidade, pois os valores de Al para ambos os revestimentos 

são muito similares na temperatura de 800ºC.  

Esses resultados estão de acordo com Hidalgo et al. (2001) que concluíram 

que as partículas de material erodente incrustam-se na superfície devido aos poros 

abertos, e a temperatura é fator de intensificação do fenômeno, pelo aumento da 

plasticidade do revestimento. Os mesmos autores citam ainda que o aumento do 

ângulo de ataque (em relação à normal) concorre para o incremento na quantidade 

de partículas erodentes incrustadas no revestimento. 

A partir dos dados obtidos na avaliação da oxidação dos revestimentos e da 

incrustação de partículas erodentes nos revestimentos durante o ensaio de erosão 

ao qual os revestimentos foram submetidos, normatizou-se a curva de taxa de 

erosão dos revestimentos até aqui considerados (NiCr0,5% e NiCr9%), denominando-a 

de taxa de erosão corrigida, assim obtida: 

i) o ganho de massa devido à oxidação ocorreu apenas pelo acréscimo de 

oxigênio, tendo em vista que o Cr e o Ni estão presentes nos revestimentos 

estudados. E, conforme cita a literatura (item 4.4), há maior probabilidade de 

formação do Cr2O3 que NiO ou ainda NiCr2O4, portanto, haveria um acréscimo de no 
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máximo 31,6% de oxigênio no revestimento (equivalendo ao acréscimo de massa 

devido a oxidação do Cr formando Cr2O); 

ii) a quantidade de Al2O3 incrustada nos revestimentos foi calculada 

considerando-se o percentual de Al obtido na análise por microssonda EDS de cada 

amostra dividida pela área erodida do revestimento, a exemplo do cálculo realizado 

para os ensaios a temperatura ambiente (item 6.1.1), sendo os valores de 

incrustação para os ângulos de ataque de 45° e 60° também interpolados. 

A Figura 6.30 apresenta a taxa de erosão original e a corrigida, bem como os 

valores de acréscimo de massa devido à estimativa da oxidação e incrustação, para 

os revestimentos (a) NiCr0,5% e (b) NiCr9%.. Para efeito de clareza, os dados para os 

ângulos de ataque 45° e 60°, cuja posição é intermediária aos dados estimados para 

os ângulos de ataque de 30° e 90°, não foram representados. Os valores individuais 

obtidos e os estimados são apresentados no Anexo II. 

Analisando-se a Figura 6.30a, pode-se observar que no revestimento de 

menor porosidade (NiCr0,5%) a erosão inicial e a corrigida são praticamente iguais. A 

oxidação deste revestimento foi observada apenas a 800ºC, sendo até 600ºC, nula 

ou desprezível. 

Quanto à incrustação do revestimento NiCr0,5% (Figura 6.30a) observa-se a 

tendência de aumento crescente com o ângulo de ataque, de 30 a 90º, coerente com 

o que foi relatado anteriormente na literatura (HIDALGO et al., 2001). Já, para o 

revestimento de maior porosidade (NiCr9%), a influência da oxidação é mais 

acentuada, para qualquer ângulo de ataque. Além disso, nota-se que o valor de 

oxidação do revestimento NiCr9% é cerca de 3 vezes maior que do revestimento 

NiCr0,5%. Já, a incrustação variou muito pouco. 

A Figura 6.31 apresenta os resultados de taxa de erosão corrigida, em perda 

de volume por massa de erodente impactada sobre os revestimentos à base de NiCr 

(Ni20Cr), em função do ângulo de incidência do erodente, da temperatura de ensaio, 

desconsiderando agora o ganho de massa devido à oxidação nas temperaturas de 

600 e 800ºC e a incrustação para qualquer temperatura. Os dados individuais, 

utilizados para a obtenção dos gráficos da Figura 6.31 encontram-se no Anexo II. 
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FIGURA 6.30 – Variação da taxa de erosão (medida e corrigida) em perda de volume por massa 
de erodente impactada e ganho de massa em função da oxidação e da incrustação de 
partículas de alumina e em função do ângulo de incidência do erodente (30º ou 90º) e da 
temperatura de ensaio dos revestimentos à base de NiCr ensaiados (a) NiCr0,5% e (b) NiCr9%.  

 

Comparando-se a Figura 6.31 com a Figura 6.16, pode-se observar que a 

tendência da taxa de erosão em função da porosidade e da temperatura é a mesma 

NiCr9% 

NiCr0,5% 
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em função do ângulo de impacto. O aumento da porosidade atua no sentido de 

aumentar o desgaste erosivo do revestimento de NiCr, desde a temperatura 

ambiente até a temperatura de 400ºC. Acima desta temperatura, ocorre uma 

inversão, isto é, o aumento da porosidade proporciona um menor desgaste erosivo, 

bastante acentuado na temperatura de 800ºC. 

 

 
FIGURA 6.31 – Variação da taxa de erosão corrigida, em perda de volume por massa de 
erodente impactada, em função do ângulo de incidência do erodente, da temperatura de 
ensaio, e da porosidade dos revestimentos à base de NiCr ensaiados (NiCr0,5%= porosidade 
medida de 0,48% e NiCr9%= porosidade medida 8,6%), desconsiderando o ganho de massa 
gerado pela oxidação e incrustações do erodente nos revestimentos.  

 

As Figuras 6.32 e 6.33 apresentam a morfologia dos revestimentos NiCr0,5% e 

NiCr9% erodidos em ângulos de ataque de 30º e 90º em temperatura de 800ºC. A 

partir destas figuras constatou-se que as morfologias do desgaste foram bastante 

semelhantes às dos revestimentos metálicos ensaiados à temperatura ambiente.  

As Figuras 6.34 e 6.35 apresentam a microestrutura das superfícies destes 

revestimentos como aspergidas e submetidas à temperatura de 800ºC, em um 

aumento de 5000 vezes e erodidas a 90º e 30º em aumento de 3300 vezes. A 

Ângulo de ataque (º) 
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microanálise por EDS dos pontos A e B, indicados nas micrografias são 

apresentados nas Figuras 6.36 e 6.37. 

 

 
FIGURA 6.32 – Micrografias da superfície (topo) do revestimento NiCr0,5% antes e após erosão a 
800ºC com ângulo de ataque de 30º e 90º. A imagem foi obtida por microscopia eletrônica de 
varredura em aumento de 400 vezes.  

NiCr0,5% 

NiCr0,5% 
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FIGURA 6.33 – Micrografias da superfície (topo) do revestimento NiCr9% antes e após erosão a 
800ºC com ângulo de ataque de 30º e 90º. A imagem foi obtida por microscopia eletrônica de 
varredura em aumento de 400 vezes.  

 

Considerando-se as micrografias analisadas e as microanálises das Figuras 

6.36 e 6.37, a questão da erosão-oxidação necessita de um maior aprofundamento 

no intuito de compreender os mecanismos atuantes durante a erosão a quente. 
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FIGURA 6.34 – Micrografias da superfície (topo) do revestimento NiCr0,5% antes da erosão mas 
submetido a temperatura de 800ºC e após erosão em ângulos de ataque de 30º e 90º a 800ºC. A 
imagem foi obtida por microscopia eletrônica de varredura em aumento de 5000 e 3300 vezes, 
respectivamente.  

 

Segundo a literatura (item 4.2.2.7 Interação erosão-oxidação), pode-se 

identificar três estágios da degradação dos revestimentos: i) pura erosão; ii) pura 
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B 
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oxidação ou iii) erosão-oxidação. Quando em presença destes dois fenômenos, o 

tipo de óxido formado é o responsável pela possível modificação dos mecanismos 

de desgaste erosivo. 

 

 
FIGURA 6.35 – Micrografias da superfície (topo) do revestimento NiCr9% antes da erosão, 
submetido a temperatura de 800ºC e após erosão em ângulos de ataque de 30º e 90ºa 800ºC. A 
imagem foi obtida por microscopia eletrônica de varredura em aumento de 5000 e 3300 vezes, 
respectivamente.  
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FIGURA 6.36 – EDS das regiões indicadas na Figura 6.34. A e B correspondem a micrografia do 
revestimento NiCr0,5% na região como aspergida e submetida a temperatura de 800ºC. 

 

 
FIGURA 6.37 – Microanálise por EDS das regiões indicadas na Figura 6.35. A e B correspondem 
a micrografia do revestimento NiCr9% na região como aspergida e submetida a temperatura de 
800ºC. 

 

Sundararajan (1991) apud Sundararajan e Roy (1997) supõem a formação de 

um óxido descontínuo o qual denominaram de spalling. Segundo estes autores, 

poderiam estar ocorrendo, provavelmente, dois regimes de erosão: i) erosão afetada 

pela oxidação, na qual se pode observar a erosão de forma dúctil ou frágil e ii) a 

erosão controlada pela oxidação descontínua (spalling). Porém, deve-se 

desconsiderar esta última, pois segundo estes autores, o tipo de dano verificado 

seria uma erosão de natureza frágil, portanto, maior desgaste com ângulo de ataque 

de 90º, o que não foi constatado. 

Para destacar a variação da taxa de erosão em perda de volume por massa 

de erodente impactada dos revestimentos NiCr0,5 e NiCr9%para os ângulos de ataque 

investigados, plotou-se os valores apresentados na Figura 6.31 em função da 

temperatura (Figura 6.38). 

Pela Figura 6.38, nota-se que a taxa de erosão cai na temperatura de 200ºC, 

chegando a um mínimo em 400ºC, crescendo em 600ºC para ambos os 

revestimentos. Em seguida, de 600ºC para 800ºC, apresentam-se dois 

comportamentos diferenciados para cada revestimento. No NiCr0,5%, há um aumento 

considerável da taxa de erosão em 800ºC, sendo superior inclusive a obtida a 25ºC. 

A B 

A B 
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Para o NiCr9% , ocorre uma diminuição da taxa de erosão nessa temperatura de 

ensaio. 
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FIGURA 6.38 – Variação da taxa de erosão corrigida, em perda de volume por massa de 
erodente impactada, em função do ângulo de incidência do erodente, da temperatura de 
ensaio, e da porosidade dos revestimentos à base de NiCr ensaiados (NiCr0,5%= porosidade 
medida de 0,48% e NiCr9%= porosidade medida 8,6%), desconsiderando o ganho de massa 
gerado pela oxidação e incrustações do erodente nos revestimentos.  

 

No caso do NiCr9%, pode estar ocorrendo uma taxa de formação do óxido 

maior que a taxa de remoção deste pela erosão. Assim, um acréscimo de 

temperatura (de 600 para 800ºC) influi no crescimento da camada de óxido 

superficial, aumentando a cinética de crescimento, obtendo-se um óxido mais 

espesso. Este comportamento foi relatado por Sundararajan (1991) apud 

Sundararajan e Roy (1997) como um regime de erosão controlada pela oxidação 

contínua. 

Já, para o revestimento menos poroso (NiCr0,5%), a taxa de formação do óxido 

pode não ter sido suficiente para controlar a erosão ou, ainda, o óxido pode ser 

espesso, porém com elevadas tensões residuais, o que facilitaria o desprendimento 

deste pela erosão.  
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A interpretação destes comportamentos distintos requer a busca de subsídios 

na microestrutura dos corpos erodidos. Comparando-se as Figuras 6.34 e 6.35, 

observa-se que no revestimento de maior porosidade (NiCr9%- Figura 6.35), após a 

erosão em 30º, a partícula de alumina eletrofundida (Ponto B, Figura 6.35) está 

incrustada no revestimento, o que provavelmente provocou uma deformação plástica 

no entorno. Já, para o revestimento NiCr0,5%, o tipo de dano na superfície devido ao 

ataque erosivo a 30° é diferente, não tendo sido possível observar resquícios de 

alumina eletrofundida incrustada na superfície, o que está em acordo com a 

avaliação da incrustação por mapeamento de elementos por microssonda acoplada 

à microscopia eletrônica de varredura e apresentada anteriormente no gráfico da 

Figura 6.30(a). 

Em maiores temperaturas (800ºC), as partículas devem se romper menos, 

tendo em vista a maior plasticidade do revestimento, e como visto na Figura 6.34 e 

6.35, incrustando no material (no caso de maior porosidade) ou arrancando-o (no 

caso de menor porosidade). 

A incrustação de partículas do erodente na superfície dos revestimentos sob 

ataque erosivo pode estar na prática concorrendo para uma diminuição da taxa de 

erosão. Isto porque, quando as partículas incidentes de alumina eletrofundida 

chegam à superfície do revestimento irão impactar contra partículas semelhantes, 

incrustadas na superfície do revestimento, e não contra o revestimento original de 

NiCr. Esta suposição explicaria o fato de que o revestimento que apresentou maior 

incrustação, notoriamente o revestimento NiCr9%, mais poroso, apresentou também 

menor taxa de erosão para temperaturas acima de 400°C. O aumento da 

temperatura facilitaria a incrustação do erodente na superfície mais porosa, 

tornando-a com características mais próximas da alumina eletrofundida, diferente da 

superfície metálica original. Na verdade, poder-se-ia supor uma estrutura 

heterogênea: partículas cerâmicas – frágeis incrustadas em uma matriz metálica – 

dúctil. 

Com o aumento da temperatura, aumentaria a quantidade de partículas 

incrustadas, mas também a ductilidade da matriz metálica. Assim, as características 

de ambas as fases se manifestariam na resistência mecânica, ou susceptibilidade ao 

ataque erosivo. Uma evidência disso seria o fato de que os ângulos de ataque têm 
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pouca, ou nenhuma, influência no desgaste erosivo para a temperatura de 800°C. 

Comparando-se esta dependência, quase nula, com a observada para a 

dependência do desgaste erosivo a 25°C, vê-se uma significativa diferença: o ângulo 

de ataque exerce uma influência relevante no desgaste dos revestimentos NiCr9% 

nessa temperatura, chegando a ser para o ângulo de ataque de 30°, quase 60% 

maior que para o ângulo de ataque de 90°. 

No caso dos revestimentos NiCr0,5%, que praticamente não apresentaram 

incrustação de partículas erodentes na superfície durante o ataque erosivo, pode-se 

supor que seu comportamento deve-se mais exclusivamente à deformabilidade 

plástica – ductilidade -, maior com o aumento da temperatura. Na temperatura 

ambiente, onde a taxa de erosão foi bastante semelhante para os ângulos de ataque 

investigados (a maior diferença foi de 11%), o processo de desgaste apresenta-se 

supostamente dependente do encruamento (fragilização) da superfície metálica, 

pelos sucessivos choques de partículas erodentes. 

No entanto, para baixos ângulos de ataque, o fenômeno do arrancamento de 

parte da superfície é eficaz o suficiente para danificar o revestimento, antes mesmo 

que esta esteja fragilizada pelos sucessivos choques de partículas erodentes. Para 

ângulos próximos à normal, Hutchings (1989) descreve que o mecanismo de erosão 

em materiais metálicos pode ser dividido em três fases distintas que ocorrem 

seqüencialmente. Na fase inicial, o impacto da partícula forma uma cratera por 

deformação plástica. Na segunda fase, o metal deslocado é encruado por impactos 

subseqüentes. Na terceira etapa, o material severamente deformado é removido da 

superfície. 

Segundo Hutchings (1977), da energia total incidente, apenas 10% é 

transformado em deformação plástica como energia armazenada no alvo para 

incidência normal e 5% no caso de incidências não normais. Portanto, mesmo que 

pequena, há uma contribuição das partículas no sentido de modificar a superfície do 

material alvo, concorrendo para um microencruamento, fragilizando o material alvo. 

Com isso, o revestimento não dissipará mais a energia de ataque das partículas por 

deformação plástica, concentrando tensões, tornando-se mais susceptível ao 

desprendimento de material. A baixos ângulos, é notória a maior taxa de erosão da 

superfície metálica, como anteriormente visto (item 4.2.2). 
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Observando-se ainda a Figura 6.38, nota-se que na temperatura de ensaio de 

800°C, há um distanciamento significativo entre as taxas de erosão do revestimento 

NiCr0,5% em função do ângulo de ataque: a 30°, a taxa de erosão foi 80% maior que 

a 90°, o que caracterizaria como um ataque a superfície dúctil. É de se esperar que 

a ductilidade do revestimento metálico a esta temperatura seja bastante superior à 

apresentada pela mesma superfície a 25°C. Porém, este comportamento também 

pode ser explicado pelo efeito da temperatura no alívio de tensões geradas durante 

o impacto das partículas erodentes contra a superfície do revestimento NiCr0,5%. 

Assim, entre a fase intermediária e a fase final, descritas acima com base em 

Hutchings (1989), haveria um processo de recuperação/recristalização, dependente 

do tempo e temperatura de ensaio. 

A temperatura de recristalização esperada para esta liga estaria na faixa de 

300°C a 720°C, calculada com base no seu diagrama de fases (INFOMET, 2006). 

Assim, este processo de recuperação da microestrutura por alívio de tensões não 

seria desprezível, intensificando-se para as temperaturas mais elevadas. Portanto, a 

elevada ductilidade da fase metálica dos revestimentos teria então o suporte da 

temperatura e do alívio de tensões. A taxa de erosão do revestimento NiCr0,5% variou 

significativamente com a temperatura, sendo bastante maior para ângulos de ataque 

de 30° em relação a 90°, como era de se esperar para um comportamento 

eminentemente dúctil de um material sob ataque erosivo. 

Os dados da Figura 6.39 apresentam um interessante subsídio para o 

entendimento dos fenômenos associados ao ataque erosivo, como fator de 

encruamento da superfície metálica, e da temperatura, como fator de alívio de 

tensões decorrentes do encruamento, através da comparação dos dados de 

microdureza Vickers dos revestimentos NiCr0,5% e NiCr9%, antes e após erosão a 

25°C e 800°C. Assim, pode-se esperar uma eventual concorrência entre o 

encruamento e o alívio de tensões, já que durante o ensaio de erosão, o impacto de 

partículas erodentes é contínuo, bem como a temperatura de ensaio é mantida 

constante. No entanto, após o término do ataque erosivo, o corpo-de-prova é 

deixado esfriar, da temperatura de ensaio até a ambiente, quando então é retirado 

do forno onde foi submetido à erosão. Neste intervalo de tempo, quando o corpo-de-

prova se encontra a temperaturas mais elevadas, poder-se-ia esperar algum alívio 
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de tensões. Com isso, o estado de tensões residuais devido à erosão durante o 

ensaio seria diferente daquele averiguado após ensaio. 
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FIGURA 6.39 – Dureza dos revestimentos NiCr0,5% e NiCr9% antes (AN) e após (AP) a erosão em 
ângulo de ataque de 90º, nas temperaturas de exposição 25ºC (25) e 800ºC (800). 

 

De fato, quando se compara os valores de microdureza Vickers dos 

revestimentos NiCr0,5% antes e após erosão a 25°C e 800°C, pode-se inferir que as 

tensões residuais são bastante elevadas (dadas pela baixa porosidade do 

revestimento) e que durante a erosão a frio há um nítido aumento da microdureza 

provavelmente pela deformação plásticas impingida ao revestimento. Porém, se este 

ataque ocorre a 800°C, é de se esperar que o tempo de permanência a altas 

temperaturas no início do resfriamento seja suficiente para promover um alívio de 

tensões, fazendo com que a dureza final no resfriamento seja menor que a dureza 

antes do ataque erosivo, e bem menor do que a dureza do revestimento que sofreu 

erosão a frio (25°C).  
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Já, para o revestimento NiCr9%, a maior porosidade deve ter sido fator para 

uma menor tensão residual no revestimento após aspersão. Porém, ao serem 

cotejados os valores de microdureza do revestimento após erosão a 25°C com os 

obtidos para o revestimento após erosão a 800°C, verifica-se que houve um alívio de 

tensões, à semelhança do constatado para o revestimento NiCr0,5%. 

A Figura 6.40 complementa os dados apresentados na Figura 6.39, incluindo 

os valores obtidos para os revestimentos NiCr0,5% e NiCr9% antes e após erosão nas 

temperaturas de 200, 400, 600°C. No mesmo gráfico, estão também incluídas as 

durezas iniciais dos revestimentos como aspergidos e as durezas dos revestimentos 

erodidos após alívio de tensões a 800°C. Para tanto, os revestimentos erodidos 

foram submetidos ao seguinte tratamento térmico: aquecimento a 800°C (à 

semelhança do ensaio), 1 hora de patamar, sendo o forno desligado e deixado 

esfriar até a temperatura ambiente. 
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FIGURA 6.40 – Dureza dos revestimentos NiCr0,5% e NiCr9% antes da erosão (Dureza inicial) após 
a erosão em ângulo de ataque de 90º, em função da temperatura e a dureza após o alívio de 
tensões em 800ºC. 
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É possível então observar que durante a erosão a temperaturas mais 

elevadas (600°C e 800°C) ocorreu um alívio de tensões proporcionado pela 

temperatura e tempo de ensaio. O efeito deste nas propriedades mecânicas 

(constatado pela microdureza medida) foi mais relevante do que o encruamento 

esperado pela troca de energia do erodente com a superfície do revestimento, 

levando à deformação plástica. Isto é tanto mais válido quanto menor a porosidade 

do revestimento, já que para o revestimento NiCr9%, as tensões residuais são 

menores no revestimento como aspergido, assim como as microdurezas medidas 

após o ensaio de erosão, para todas as temperaturas investigadas. 

Os dados de rugosidade da superfície antes e após o ensaio de erosão 

podem também inferir um comportamento dúctil, preponderante, para os 

revestimentos NiCr investigados, notoriamente quando submetidos à erosão a 

temperaturas elevadas. A Figura 6.41 apresenta a variação da rugosidade Ra em 

função do ângulo de ataque, comparando os dados de antes da erosão com após 

erosão a 25°C e 800°C. Por esses gráficos, pode-se observar que a rugosidade 

média Ra antes da erosão é similar para os revestimentos NiCr0,5% e NiCr9%. Porém, 

com o aumento da temperatura de ensaio, há uma diversificação dos resultados: 

enquanto na temperatura ambiente, em função do ângulo de ataque, ocorre uma 

variação da rugosidade superficial do revestimento, a 800ºC, observa-se que Ra 

varia pouco, independente do ângulo de ataque. Provavelmente, esta menor 

variação com o ângulo de ataque esteja relacionada à maior plasticidade que os 

revestimentos adquirem em temperaturas elevadas, resultando em um polimento da 

superfície em decorrência do desgaste sofrido. 

Uma possível coerência entre os valores de rugosidade superficial (Ra) com o 

tipo de dano por erosão na superfície do revestimento, constatado por microscopia 

eletrônica de varredura (Figura 6.10 e Figura 6.11), suporia que o desgaste por 

platelets, ocorrido em 90º, deixaria a superfície do revestimento com sulcos (não 

sendo o material completamente arrancado), ocasionando uma maior rugosidade. 

Já, em ângulo de ataque de 30º, devido ao mecanismo de corte, identifica-se marcas 

de deformação plástica e o arranque de material em partículas muito diminutas, 

reduzindo a rugosidade superficial do revestimento. 
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Uma outra questão nas considerações, quanto ao desempenho dos 

revestimentos investigados quando submetidos à erosão a quente, diz respeito ao 

efeito da temperatura na deformação elástica dos materiais. Com o aumento da 

temperatura, é de se esperar uma diminuição significativa do módulo de elasticidade, 

aumentando então a deformação elástica do revestimento como fator de consumo 

da energia cinética da partícula erodente no momento do choque desta com a 

superfície que encontra. Esta questão não foi aprofundada no âmbito deste trabalho. 
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FIGURA 6.41 – Rugosidade superficial média Ra antes e após a erosão dos revestimentos 
NiCr0,5% e NiCr9% na temperatura ambiente e em 800ºC em função do ângulo de ataque. 

 

6.2 REVESTIMENTOS Cr3C2 

O revestimento cerâmico de Cr3C2 foi obtido pela técnica de aspersão térmica 

de plasma spray. A Figura 6.42 apresenta fotomicrografias por microscopia óptica do 

revestimento de Cr3C2 em corte, com aumentos de 100 vezes (a) e 500 vezes (b). A 

Ângulo de ataque (º) 
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porosidade medida para este revestimento foi de 27,6%, denominando-se aqui então 

este revestimento de CrC28%. A Figura 6.43 oferece por microscopia eletrônica de 

varredura maior detalhe do revestimento CrC28%, como aspergido. 

Pela micrografia apresentada na Figura 6.42, constata-se uma microestrutura 

bastante heterogênea, com lamelas de tamanhos variados, e uma suposta presença 

de partículas não fundidas (aspecto mais arredondado da lamela, indicado por setas 

amarelas na Figura 6.42(b)) e a elevada porosidade.  

 

 
(a) 

 
(b) 

FIGURA 6.42 – Micrografias em corte do revestimento CrC28% após aspersão. A imagem foi 
obtida por microscopia ótica em aumento de (a) 100 vezes e (b) 500 vezes. A região aumentada 
em (b) está salientada em (a). 

Como aspergido CrC28% 

CrC28% Como aspergido 
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Analisando-se a Figura 6.43, pode-se observar que o revestimento CrC28% 

após a aspersão térmica tem nitidamente a morfologia típica de revestimentos 

formados por lamelas resultantes do impacto de partículas com elevada plasticidade. 

O revestimento apresenta trincas, trincas interligadas aos poros e macroporos. 

Observa-se ainda a presença disseminada de poros de dimensões bem menores, 

entre 1 e 20µm, bastante esféricos, internos às lamelas, co-existindo com 

macroporos, entre lamelas. A forma esférica dos poros nas lamelas serve também 

para corroborar a suposição da elevada plasticidade com que as partículas atingiram 

a superfície que encontraram durante a aspersão. A Figura 6.44 apresenta em maior 

detalhe indícios que reforçam essa suposição. 

 

 
FIGURA 6.43 – Micrografia da superfície (topo) do revestimento CrC28% como aspergidos. A 
imagem foi obtida por microscopia eletrônica de varredura em aumento de 400 vezes.  

 

 
FIGURA 6.44 – Micrografia da superfície (topo) do revestimento CrC28%, como aspergido. A 
imagem foi obtida por microscopia eletrônica de varredura em aumento de 1600 vezes.  
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Para verificar a possível formação de óxidos na superfície do revestimento 

investigado, devido às condições de aspersão térmica utilizadas, efetuou-se uma 

análise por microssonda EDS no ponto A e nas regiões B e C, conforme indicados 

na Figura 6.43. Estes resultados são mostrados na Figura 6.45. Pela análise 

realizada, não foi possível identificar a presença de óxidos, apenas a presença dos 

elementos da composição química dos revestimentos (Cr e C). 

 

 

 
FIGURA 6.45 – Microanálise por EDS das regiões indicadas na Figura 6.43. A, B e C 
correspondem ao revestimento CrC28%.  

 

6.2.1 EROSÃO A TEMPERATURA AMBIENTE DOS REVESTIMENTOS CR3C2 

A Figura 6.46 apresenta a variação da taxa de erosão, em perda de volume 

por massa de erodente impactada sobre o revestimento CrC28%, em função do 

ângulo de incidência do erodente. Os resultados individuais correspondentes são 

apresentados no Anexo I. 

Na Figura 6.46 também são sobrepostas aos pontos do gráfico, fotografias da 

superfície dos corpos-de-prova correspondentes, após o ensaio de erosão, e 

introduzido um gráfico com o comportamento típico de material frágil e de material 

dúctil (item 4.1.1.2, Figura 4.1(a)), pelo qual é possível inferir uma significativa 

concordância entre os resultados obtidos e os esperados pela teoria.  

A B 

C 
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FIGURA 6.46 – Variação da taxa de erosão, em perda de volume por massa de erodente 
impactada, em função do ângulo de incidência do erodente do revestimento CrC28% 
(porosidade medida de 27,6%) na temperatura ambiente. Para efeito de comparação, são 
apresentados gráficos da Figura 4.1(a) (SUNDARARAJAN e ROY, 1997).  

 

Assim, o revestimento CrC28% apresentou nos ensaios de erosão, um 

comportamento notoriamente de material frágil, como era esperado, por se tratar de 

um material tipicamente cerâmico. O comportamento frágil no desgaste erosivo de 

materiais pressupõe que o máximo de erosão ocorra para ângulos próximos a 

normal (como prevê a curva da literatura para a erosão da alumina, mostrada na 

Figura 6.46), consonante com o observado para o revestimento aqui investigado. 

Comparando-se a taxa de erosão para o ângulo de ataque de 30º com a de 90º, 

constata-se um aumento de aproximadamente 91%. 

Assim como realizado para os revestimentos NiCr, procurou-se avaliar o 

fenômeno da incrustação de partículas erodentes durante o desgaste erosivo. Para 

tanto, recorreu-se ao mapeamento do elemento por imagem fornecida por 

microssonda EDS acoplada à microscopia eletrônica de varredura, após a erosão a 

temperatura ambiente, com ângulos de ataque de 30 e 90°, similar ao que foi 

realizado para os revestimentos dúcteis. As imagens obtidas são apresentadas na 

Figura 6.47. A quantificação do teor de Al em cada imagem é fornecida pela Tabela 

6.4. 

45 

Ângulo de ataque (º) 
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A partir da análise dos dados obtidos, construiu-se então a Figura 6.48, onde 

são comparadas a taxa de erosão originalmente determinada e a corrigida, 

considerando a estimativa de incrustação (apresentada também no mesmo gráfico), 

a exemplo do anteriormente feito para os revestimentos NiCr investigados no item 

6.1. 

 

 
FIGURA 6.47 – Microestrutura e mapeamento do Al do revestimento CrC28% após a erosão em 
ângulo de impacto de 30º e 90º, na temperatura ambiente. A imagem foi obtida por microscopia 
eletrônica de varredura em aumento de 400 vezes. 

 

TABELA 6.4 – Quantidade de Al detectado por microssonda EDS após a aspersão e após a 
erosão do revestimento CrC28% na temperatura ambiente, como estimativa da incrustação de 
partículas de erodente na superfície do revestimento CrC28%. 

Temperatura ambiente 
Revestimento 

Antes da erosão Após erosão a 30º Após erosão a 90º 

CrC28% 0,39 1,42 1,96 

 

Pela Figura 6.48, pode-se observar que a erosão originalmente medida e a 

corrigida a partir dos dados de incrustação são praticamente iguais, pois a taxa de 

incrustação de partículas erodentes é muito próxima a zero. Uma possível 
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explicação para isso seria a natureza frágil do revestimento cerâmico, fazendo com 

que preferencialmente houvesse a fratura devido ao impacto do erodente, do que a 

sua penetração na superfície, o que seria facilitado pela porosidade presente, mas 

também, e significativamente, pelo comportamento dúctil dos revestimentos NiCr, de 

natureza metálica. Como mencionado por Hidalgo et al. (2001), a incrustação ocorre 

preferencialmente pela plasticidade do material, não sendo aqui o caso.  

 

 
FIGURA 6.48 – Variação da taxa de erosão medida e corrigida, em perda de volume por massa 
de erodente impactada, em função do ângulo de ataque do erodente do revestimento CrC28% e 
taxa de incrustação de partículas erodentes na temperatura ambiente.  

 

A análise da microestrutura de antes e de após a erosão a que os 

revestimentos CrC28% foram submetidos oferece subsídios para a interpretação dos 

resultados obtidos. A Figura 6.49 apresenta a microestrutura do revestimento 

CrC28%, comparando a microestrutura após aspersão, com a resultante do desgaste 

erosivo com ângulos de ataque de 30 e 90º, por microscopia eletrônica de varredura 

em aumento de 400 vezes.  

O revestimento CrC28% após a aspersão térmica apresenta trincas, trincas 

interligadas aos poros e poros de diferentes tamanhos como relatado na análise das  

Ângulo de ataque (º) 
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FIGURA 6.49 – Micrografias da superfície (topo) do revestimento CrC28% antes e após erosão a 
25ºC com ângulo de ataque de 30º e 90º. A imagem foi obtida por microscopia eletrônica de 
varredura em aumento de 400 vezes.  

 

Figuras 6.42 e 6.43. Após a erosão, tanto com ângulos de ataque de 30° como para 

90°, constata-se indícios de mecanismos frágeis de desgaste erosivo, dados pela 

presença significativa de regiões angulosas (algumas indicadas por setas). No 

Como aspergido 

Erodido 30º 

Erodido 90º 
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entanto, o mapeamento por imagem, apresentado na Figura 6.50, do revestimento 

CrC28%, antes e após a erosão em ângulos de 30º e 90º, não revela maiores 

diferenças entre as microestruturas correspondentes.  

 

CrC28% 
 Como aspergido Erodido a 30º Erodido a 90º 

 

   
C 

   
Cr 

   
FIGURA 6.50 – Mapeamento por imagem da superfície do revestimento CrC28% após erosão a 
25ºC com ângulo de ataque de 30º e 90º. A imagem foi obtida por microscopia eletrônica de 
varredura em aumento de 400 vezes.  

 

Um outro aspecto interessante de se destacar é a aparente mudança na 

rugosidade superficial dos revestimentos, se comparadas entre si as micrografias da 

Figura 6.49. De uma superfície repleta de porosidades e descontinuidades 

(microestrutura como aspergida), para uma superfície menos descontínua, mais 

destacadamente na microestrutura do revestimento após erosão a 30° do que a 90°.  

A avaliação da rugosidade superficial pelo parâmetro Ra confirma o sugerido 

pela comparação das micrografias da Figura 6.49. A Tabela 6.5 apresenta os valores 
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de Ra do revestimento CrC28% antes e após a erosão sob ângulos de ataque 30º e 

de 90º.  

 

TABELA 6.5 – Rugosidade do revestimento CrC28% antes e após a erosão a temperatura 
ambiente, para ângulos de ataque de 30° e 90°. 

Rugosidade Ra (µµµµm) 
Revestimento 

Antes da erosão Após erosão a 30º Após erosão a 90º 

CrC28% 12,9 4,6 9,0 

 

A partir da análise da Tabela 6.5 observa-se que houve uma diminuição da 

rugosidade superficial (medida pelo Ra) após o desgaste erosivo, mais acentuada 

para o ângulo de ataque de 30º. Comparando-se a Tabela 6.5 com os dados da 

Figura 6.15 para os revestimentos metálicos NiCr, constata-se que a rugosidade 

antes da erosão do revestimento cerâmico é maior que a do revestimento NiCr mais 

poroso. Após a erosão em 30º, o valor de rugosidade é similar, enquanto que em 

90º, a rugosidade do revestimento cerâmico é superior. Esta maior rugosidade seria 

então um indício a mais do comportamento frágil do revestimento cerâmico. 

 

TABELA 6.6 – Propriedades do comportamento mecânico do revestimento CrC28% na 
temperatura ambiente. 

Microdureza de topo (HV) 
Revestimento 

Módulo de 
Elasticidade 

(GPa) 

Nanodureza 
em corte (HV) 

Como aspergido Após erosão 

CrC28% 147,6±7,4 966,4±73,9 444,3±43,1 490,1±55,7  

 

Além da modificação microestrutural devido à erosão, avaliou-se as 

propriedades mecânicas dos revestimentos antes e após a erosão. A Tabela 6.6 

apresenta a nanodureza em corte do revestimento (medida através da 

nanoidentação Vickers), e à microdureza de topo no revestimento, antes e após a 

erosão, determinada através da microidentação Vickers. A partir da análise da 

Tabela 6.6, constata-se que não houve mudança significativa na microdureza de 
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topo do revestimento, antes e após a erosão. Ressalta-se apenas que a nanodureza 

em corte é muito maior que a microdureza de topo.  

6.2.2 EROSÃO A QUENTE DOS REVESTIMENTOS CR3C2 

A Figura 6.51 apresenta a variação da taxa de erosão, em perda de volume 

por massa de erodente impactada sobre o revestimento CrC28%, em função do 

ângulo de incidência do erodente e da temperatura de ensaio. Os resultados 

individuais correspondentes são apresentados no Anexo I. 

 

 
FIGURA 6.51 – Variação da taxa de erosão, em perda de volume por massa de erodente 
impactada, em função do ângulo de ataque do erodente e da temperatura de ensaio do 
revestimento CrC28%.  

 

Além da eventual incrustação de partículas erodentes na superfície do 

revestimento, é de se esperar que a partir de 400°C, a formação de óxidos agregaria 

massa ao revestimento, mascarando o cálculo da perda de volume no revestimento 

devido à erosão. 

Ângulo de ataque (º) 
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Para verificar a incrustação como fator de aumento de massa durante a 

erosão, avaliou-se o teor e a dispersão de alumina no revestimento cerâmico, 

através de mapeamento de elementos por imagem com microssonda EDS acoplada 

à microscopia eletrônica de varredura, após a erosão em ângulos de impacto de 30 

e 90°. Como exemplo de imagem obtida, a Figura 6.52 apresenta a microestrutura e 

o mapeamento por imagem do Al, obtidas do revestimento CrC28% após erosão a 30° 

e 90° na temperatura de 800ºC. 

 

 
FIGURA 6.52 – Microestrutura e mapeamento do Al do revestimento CrC28% após a aspersão e 
após a erosão em ângulo de impacto de 30º e 90º, na temperatura de 800ºC. A imagem foi 
obtida por microscopia eletrônica de varredura em aumento de 400 vezes. 

 

A quantificação do teor de Al em cada imagem é fornecida pela Tabela 6.7, 

onde apresenta-se também a incrustação em 25ºC para efeito de comparação. A 

partir da análise desses dados é possível inferir que o aumento do ângulo de ataque, 

assim como da temperatura, proporciona um acréscimo no teor partículas 

incrustadas no revestimento. Supostamente, esta incrustação deva-se ao 

aprisionamento do erodente, ou fragmentos deste, na porosidade superficial. 
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TABELA 6.7 – Quantidade de Al detectado por microssonda EDS após a erosão do revestimento 
CrC28%, com ângulo de ataque de 30° e 90°, nas temperaturas de 25ºC e 800ºC. 

Após erosão a 25ºC Após erosão a 800ºC 
Revestimento 

30º 90º 30º 90º 

CrC28% 1,42 1,96 5,47 6,17 

 

Com o intuito de avaliar o aumento de massa devido à formação de óxido no 

revestimento CrC28% com o acréscimo de temperatura, procedeu-se um ensaio de 

termogravimetria nas temperaturas de 400, 600 e 800ºC, para até uma hora de 

patamar em cada temperatura. Os resultados obtidos são apresentados na Figura 

6.53. A Figura 6.54 apresenta uma comparação entre os valores obtidos para o 

ganho de massa após 1 hora de patamar dos revestimentos NiCr, CrC e o aço 

utilizado como substrato. 
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FIGURA 6.53 – Ganho de massa (em %) em função do tempo e temperatura de oxidação do 
revestimento CrC28%. 

 

A partir da análise da Figura 6.54, observa-se que o revestimento CrC28% 

apresenta maior ganho de massa percentual em relação aos revestimentos 
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metálicos e o aço inoxidável 310, utilizado como substrato. Este fato pode estar 

relacionado com a formação do Cr2O3.  
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FIGURA 6.54 – Comparação entre o ganho de massa percentual em função da temperatura e 
tempo de oxidação do revestimento CrC28% com o aço AISI 310 e os revestimentos NiCr9% e 
NiCr0,5%. 

 

Segundo Loubière, et al. (1995), o ganho de massa teórico devido à oxidação 

completa do Cr2C3 em Cr2O3 é 26,67%. Em relação a temperatura de oxidação, os 

autores citam que conforme a morfologia do Cr3C2 esta pode variar em um intervalo 

de 300ºC a 673ºC (desde o início até o final). De fato, Paris e Clar (1968) apud 

Loubière, et al. (1995) citam que um pó de finos grãos de Cr3C2 é totalmente oxidado 

entre 370ºC e 700ºC. Já Korablev et al. (1988) apud Loubière, et al. (1995) em 

testes realizados com um pó comercial de Cr3C2 relataram a oxidação em três 

passos no intervalo de 800ºC a 1100ºC, conforme a Equação 6.1: 

Cr3C2 → Cr7C3 → Cr26C3 → [Cr] →Cr2O3  Equação (6.1) 

Korablev et al. (1988) apud Loubière, et al. (1995) identificaram efeitos 

exotérmicos na formação de Cr7C3, Cr26C3 e Cr, respectivamente para os 1º, 2º e 3º 

passos da oxidação. Estes dados dos autores estão de acordo com a difração de 

raios X dos pós aquecidos, após cada pico de oxidação, revelando a presença de 
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Cr7C3 e Cr26C3. Loubière, et al. (1995) observaram apenas a presença de Cr3C2 e 

Cr2O3, com o aumento da temperatura. Desta forma, os autores sugerem que os 

compostos Cr7C3, Cr26C3 e Cr não são formados nas condições de oxidação de seus 

pós, pois são termodinamicamente instáveis nas condições experimentais usadas, e 

desta forma, oxidam diretamente. Os autores salientam que pode até existir uma 

pequena quantidade destas fases entre a camada de óxido e a região não reagida, 

porém não foi possível identificar nem por análise por MET. Outros autores têm 

retratado que no caso de uma oxidação incompleta do Cr3C2, este material inicial 

pode remanescer (DAWSON e SALE, 1977 e FU, LI e WU, 1993 apud LOUBIÈRE, 

et al. 1995). 

Deve-se considerar ainda que diferentes fenômenos contribuem com a 

oxidação. Segundo Korablev et al. (1988) apud Loubière, et al. (1995) a formação do 

composto é devido à oxidação do Cr3C2 e a difusão do oxigênio através de uma 

camada de óxido previamente formada, que depende fortemente da morfologia e 

textura dos pós.  

A questão da formação e liberação de CO2 durante o aquecimento deste 

revestimento não é retratada por Loubière, et al. (1995). No entanto, Matthews et al. 

(2003), retratam que durante a oxidação de revestimentos a base de Cr3C2 

submetidos a temperaturas elevadas (900ºC), pode ocorrer a dissolução da fase 

carbeto na matriz metálica, reduzindo a concentração de carbeto e gerando uma 

variabilidade marcante na composição da fase matriz. Como resultado o carbono 

pode ser liberado na forma de CO ou CO2, alterando a composição da fase carbeto, 

enquanto a composição da matriz pode variar desde regiões predominantes de Cr 

ou ricas em Ni.  

A Figura 6.55 proporciona uma visualização da morfologia da superfície do 

revestimento CrC28% após a oxidação na temperatura de 800ºC.  

Comparando-se as Figuras 6.55 e 6.44, constata-se que após a oxidação 

pode estar ocorrendo a modificação da morfologia da superfície do revestimento, 

devido à presença de partículas esbranquiçadas sobre a superfície da amostra, não 

verificadas após a aspersão. 



 

 181 

 
FIGURA 6.55 – Micrografias da superfície do revestimento e CrC28% após a oxidação na 
temperatura de 800ºC. A imagem foi obtida por microscopia eletrônica de varredura em 
aumento de 3500 e 6000 vezes, respectivamente.  

 

No aprofundamento da questão da oxidação (tipo de óxido formado em 

função da temperatura) os pós de aspersão foram submetidos à difração de raio-X 

após tratamentos térmicos de 1 hora de patamar a 400°C, 600°C e 800°C, com taxa 

de aquecimento de 300K/h. Os resultados são apresentados na Figura 6.56.  

Pela Figura 6.56 constata-se que ocorre a formação de Cr2O3 a partir de 

400ºC. Apesar de a análise cristalográfica ser caracteristicamente qualitativa e não 

quantitativa, nota-se que o acréscimo de temperatura torna possível a identificação 

de mais picos de Cr2O3 em 600ºC e posteriormente em 800ºC. 
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FIGURA 6.56 – Análise cristalográfica por difração de raio-X do pó de aspersão, utilizado para a 
obtenção do revestimento CrC28%, após tratamentos térmicos de 1 hora de patamar a 200°C, a 
400°C e a 800°C, com taxa de aquecimento de 300K/h. 

 

A Figura 6.57 sumariza os ganhos de massa, devido à oxidação e à 

incrustação durante o ensaio de erosão, computados para os revestimentos CrC28% 

em função da temperatura, para os ângulos de ataque de 30° e de 90°. Nota-se que 

os valores de ganho de massa foram convertidos em volume de revestimento, para 

que pudessem ser considerados na correção da taxa de erosão (em volume). No 

mesmo gráfico, são apresentados os valores corrigidos para a taxa de erosão dos 

revestimentos de CrC28%, submetido à erosão com ângulos de ataque de 30° e 90°, 

em função da temperatura. 

A partir da estimativa do aumento de massa devido à incrustação e à 

oxidação, desprezando então uma eventual perda de massa devido à formação de 

CO2 a partir da reação do oxigênio do ar com o carbono do revestimento CrC28%, 

durante a erosão a elevadas temperaturas, obtém-se o gráfico da Figura 6.58. Neste 

gráfico apresenta-se a variação da taxa de erosão corrigida, em perda de volume por 

massa de erodente impactada sobre o revestimento CrC28%, em função do ângulo de 

incidência do erodente e da temperatura de ensaio. 
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FIGURA 6.57 – Erosão medida e erosão corrigida em função dos ganhos de massa, devido à 
oxidação e à incrustação durante o ensaio de erosão, computados para os revestimentos 
CrC28% em função da temperatura, para os ângulos de ataque de 30° e de 90°. Nota-se que os 
valores de ganho de massa foram convertidos em volume de revestimento, para que 
pudessem ser considerados na correção da taxa de erosão (em volume). 

 

Pelo gráfico da Figura 6.58, pode-se observar que um aumento do ângulo de 

ataque implica em um acréscimo da taxa de erosão do revestimento CrC28% para 

qualquer temperatura de ensaio. Na observação do formato das curvas, constata-se 

que o comportamento do revestimento Cr3C2, quando submetidos à erosão nas 

temperaturas menores (25°C e 200°C), é típico dos materiais frágeis, conforme 

sugere uma simples comparação entre as curvas obtidas para este revestimento nas 

temperaturas citadas e a curva do gráfico da Figura 4.1(a) (SUNDARARAJAN e 

ROY, 1997), que, para efeito de comparação, é apresentada no canto direito inferior 

da Figura 6.58. 

Para as temperaturas de 400°C, 600°C e 800°C, o formato da curva muda, 

levemente, desaparecendo a inflexão entre a taxa de erosão verificada para o 

ângulo de ataque de 45° e o de 60°. Porém, permanece o aumento do desgaste com 

o aumento do ângulo de ataque em relação à normal, o que é característico dos 

materiais frágeis. 
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FIGURA 6.58 – Variação da taxa de erosão corrigida (considerando a incrustação e formação de 
oxidação de cromo durante o ensaio de erosão), em perda de volume por massa de erodente 
impactada, em função do ângulo de incidência do erodente e da temperatura de ensaio do 
revestimento CrC28%.  

 

A maior taxa de desgaste verificada para os revestimentos submetidos à 

erosão a temperaturas mais elevadas, com ângulo de ataque de 90° pode ser 

decorrente de um ou vários destes fenômenos, combinados ou não, e que são 

dependentes da temperatura: i) modificação das propriedades mecânicas (dureza e 

módulo de elasticidade); ii) alívio de tensões residuais com ou sem propagação de 

trincas no revestimento; iii) alívio de tensões residuais com ou sem propagação de 

trincas na interface/substrato; iv) reação com oxigênio (formação de óxidos/liberação 

de CO/CO2). Estes fenômenos podem ser preponderantes no sistema em função da 

temperatura de ensaio. Esta preponderância pode se alternar em função da 

temperatura durante o ensaio de erosão. 

Por exemplo, com o acréscimo de temperatura, o módulo de elasticidade do 

material cerâmico diminui, portanto há uma maior absorção de energia elástica no 

choque, o que provavelmente diminui a energia responsável pela ruptura e/ou 

Ângulo de ataque (º) 
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desgaste do material. Possivelmente, por isso, a queda na taxa de erosão do 

revestimento cerâmico de 25ºC para 200ºC e seguido para 400ºC. 

Além da modificação da taxa de oxidação e dos mecanismos de desgaste dos 

revestimentos com o acréscimo de temperatura, poderia estar ocorrendo 

modificações nas propriedades mecânicas do revestimento com a temperatura. A 

variação da microdureza do revestimento erodido em função da temperatura é 

apresentada no gráfico da Figura 6.59. Neste mesmo gráfico, estão plotados os 

valores de microdureza inicial (revestimento como aspergido) e microdureza após 

tratamento térmico (revestimento erodido submetido ao aquecimento a 800°C, por 1 

hora de patamar, e deixado resfriar até a temperatura ambiente). 

A partir da Figura 6.59 é possível observar que após a erosão nas 

temperaturas de 400ºC e 600°C ocorreu um pequeno acréscimo na dureza, e em 

800ºC a uma diminuição, também não significativa. Esta diferença pode ser 

considerada dentro do desvio-padrão das medidas de microdureza. 
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FIGURA 6.59 – Dureza do revestimento CrC28% antes da erosão (dureza inicial) após a erosão em 
ângulo de ataque de 90º, em função da temperatura (dureza após erosão) e a dureza após o 
alívio de tensões em 800ºC (dureza após alívio). 
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No aprofundamento da análise da microestrutura do revestimento CrC28% 

após a erosão, a Figura 6.60 oferece imagens da micrografia destes revestimentos 

após erosão a 30° e 90°, para todas as temperaturas investigadas. As micrografias 

dos revestimentos são muito similares, sugerindo que os mecanismos de desgaste 

foram os mesmos.  

 
FIGURA 6.60 – Micrografias da superfície do revestimento CrC29% após a erosão em 
temperaturas crescentes (25ºC, 200ºC, 400ºC, 600ºC e 800ºC) nos ângulos de incidência de 30º 
e 90º. A imagem foi obtida por microscopia eletrônica de varredura em aumento de 400 vezes.  
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A partir da Figura 6.60 pode-se constatar a presença de cantos vivos e 

pequenas trincas (indicados por setas) e pits (circundados), como esperado para 

materiais cerâmicos, frágeis. O desgaste deste revestimento é similar ao desgaste 

observado por Marques (2006) em aluminas densas. Estes mecanismos observados 

também estão de acordo com a literatura para mecanismos elasto-plásticos, 

sugeridos por Zhou e Bahadur (1993), no qual se aceita que para partículas 

pequenas (<200µm), as quais produzem trincas laterais e radiais, a remoção de 

material pode acontecer sem que haja a intersecção entre as trincas (ao contrário do 

que é previsto no caso do mecanismo por erosão por trincas de Hertzian). 

Visando-se comparar a superfície erodida do CrC28% com microestruturas 

apresentadas pela literatura de outros carbetos, apresenta-se na Figura 6.61 as 

superfícies erodidas do BC e SiC erodidos por SiC (durezas comparáveis entre 

material alvo e erodente) e no caso do BC também erodido por alumina. Em ambos 

os materiais erodidos por SiC constata-se a clara evidência de fratura por indentação 

e, no caso do BC erodido por alumina nota-se a presença de lascamentos em 

pequena escala (SHIPWAY e HUTCHINGS, 1996). Com o acréscimo de 

temperatura nota-se apenas que as bordas de arranque do revestimento parecem 

estar mais arredondadas, em relação à temperatura ambiente, mais uma vez 

concordando com Marques (2006). Zhou e Bahadur (1995) descrevem também que 

até uma temperatura de 400ºC não há considerável alteração nas taxas de erosão e 

morfologia da erosão. Já em temperaturas mais elevadas, o mecanismo de 

arrancamento de partículas mostra-se alterado com a evidência de um processo de 

deformação plástica na formação do pit, como se as bordas ficassem mais 

arredondadas. Isto pode ser mais bem percebido através da Figura 6.62. 

 

 
FIGURA 6.61 – Micrografias da superfície (a) do carbeto de silício após erosão em ângulo de 90º 
erodido por carbeto de silício a 76 m/s, (b) do carbeto de boro após erosão em ângulo de 90º 
erodido por carbeto de silício a 82 m/s e (c) do carbeto de boro após erosão em ângulo de 90º 
erodido por alumina a 80 m/s (SHIPWAY e HUTCHINGS, 1996). 
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A presença de trincas laterais e a forma dos pits foi investigada pela análise 

da microestrutura do revestimento CrC28%, após a erosão em temperaturas de 25ºC 

e 800ºC e submetidos a ângulos de ataque de 30º e 90º. Imagens em referência são 

apresentadas nas Figuras 6.63 e 6.64. 

 

 
FIGURA 6.62 – Micrografias da superfície da alumina Al4Si após desgaste erosivo em ângulo 
normal. (a) 25ºC (b) 800ºC (ZHOU e BAHADUR, 1995).  

 

 
FIGURA 6.63 – Micrografias da superfície do revestimento CrC28% após a erosão na temperatura 
de 25ºC nos ângulos de incidência de 30º e 90º. A imagem foi obtida por microscopia 
eletrônica de varredura em aumento de 1600 vezes.  
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A partir da Figura 6.63, pode-se observar que a superfície do revestimento 

CrC28% após a erosão na temperatura ambiente apresenta algumas trincas 

(apontadas por setas) e a superfície bastante angulosa como era de se esperar e 

semelhante às superfícies apresentadas pela literatura nas Figuras 6.61(c) e 6.62(a).  

 

 
FIGURA 6.64 – Micrografias da superfície do revestimento CrC28% após a erosão na temperatura 
de 800ºC nos ângulos de incidência de 30º e 90º. A imagem foi obtida por microscopia 
eletrônica de varredura em aumento de 1600 vezes.  

 

A Figura 6.64 sugere o arredondamento das bordas após a erosão (indicadas 

por círculos) e constatam-se menos trincas (indicadas por setas) na superfície 

erodida do revestimento CrC28% após a erosão na temperatura de 800ºC. Esta 

micrografia é bastante similar à da Figura 6.62(b) estando de acordo com a literatura 

(ZHOU E BAHADUR, 1995). 
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6.3 REVESTIMENTOS NICR-CR3C2 

A Figura 6.65 apresenta comparativamente a micrografia da superfície após 

aspersão dos revestimentos NiCr0,5% (porosidade medida de 0,48%), NiCr35CrC3% 

(porosidade medida de 2,87%), NiCr70CrC3% (porosidade medida de 3,3%) e 

NiCr75CrC1,5% (porosidade medida de 1,42%), NiCr9%(porosidade medida de 8,4%), 

NiCr35CrC29% (porosidade medida de 29,2%), NiCr70CrC31% (porosidade medida de 

31,1%) e CrC28% (porosidade medida de 27,6%) obtidas por microscopia ótica em 

aumentos de 100 vezes. Pelas micrografias, pode-se observar que os revestimentos 

depositados pela técnica de HVOF (NiCr0,5%, NiCr35CrC3%, NiCr70CrC3% e 

NiCr75CrC1,5%) apresentam notoriamente menor porosidade que os revestimentos 

depositados pela técnica de plasma spray (NiCr9%, NiCr35CrC29%, NiCr70CrC31% e 

CrC28%), como era de se esperar. 

A Figura 6.66 oferece um detalhamento maior da superfície dos revestimentos 

NiCr0,5%, NiCr35CrC3%, NiCr70CrC3% e NiCr75CrC1,5% por MEV em aumentos de 400 

vezes. É possível constatar que as superfícies dos revestimentos NiCr0,5%, 

NiCr35CrC3% e NiCr70CrC3% são muito similares. No entanto, o acréscimo de 

carbeto aparentemente aumentou a quantidade de partículas que atingiram a 

superfície com baixa plasticidade. Isto é indicado pela presença de partículas 

esféricas e pela aparência de flocos das lamelas (setas amarelas), cujo tamanho 

diminui aparentemente com a quantidade de carbeto na composição química dos 

pós de aspersão. 

Já, as superfícies dos revestimentos aspergidos por plasma spray têm 

nitidamente a morfologia típica de revestimentos, formados por lamelas resultantes 

do impacto de partículas com elevada plasticidade. Pode-se constatar a presença de 

trincas (setas vermelhas) e macroporos (setas azuis) em todos os revestimentos 

aspergidos por plasma spray, sendo que no revestimento CrC28% há uma presença 

disseminada de poros de dimensões bem menores, entre 1 e 20µm, bastante 

esféricos, co-existindo com os macroporos. Os poros nesses revestimentos têm 

localização indistinta: entre as lamelas e mesmo nas lamelas. A forma esférica dos 

poros serve também para corroborar a suposição da elevada plasticidade com que 

as partículas atingiram a superfície que encontraram durante a aspersão.  
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FIGURA 6.65 – Micrografias em corte dos revestimentos NiCr0,5%, NiCr35CrC3%, NiCr70CrC3%, 
NiCr75CrC1,5%, NiCr9%, NiCr35CrC29%, NiCr70CrC31%, e CrC28% após aspersão. Os revestimentos 
da esquerda foram aspergidos pela técnica de HVOF, os da direita, por plasma spray. As 
imagens foram obtidas por microscopia ótica em aumentos de 100 vezes. 
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FIGURA 6.66 – Micrografias da superfície dos revestimentos depositados pela técnica de HVOF 
(NiCr0,5%, NiCr35CrC3%, NiCr70CrC3% e NiCr75CrC1,5%) e pela técnica de plasma spray (NiCr9%, 
NiCr35CrC29%, NiCr70CrC31% e CrC28%), como aspergidos. A imagem foi obtida por microscopia 
eletrônica de varredura em aumento de 400 vezes. 
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6.3.1 EROSÃO A TEMPERATURA AMBIENTE DOS REVESTIMENTOS NICR-CR3C2 

A Figura 6.67 apresenta a variação da taxa de erosão a 25°C, em função do 

acréscimo de Cr3C2, para diferentes ângulos de ataque e porosidades dos 

revestimentos. Os valores de taxa de erosão foram corrigidos em função da 

incrustação, calculada a partir do mapeamento por imagem. Os valores de 

incrustação obtidos variaram de 7,22*10-5g a 4,81*10-4g, o que não acarretou em 

correções significativas nos valores de taxa de erosão, já que a mesma é calculada 

como perda de volume por massa de erodente impactada. Os resultados individuais 

correspondentes são apresentados no Anexo II. 
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FIGURA 6.67 – Variação da taxa de erosão corrigida (em função da incrustação), em perda de 
volume por massa de erodente impactada, em função do ângulo de incidência do erodente, da 
quantidade de fase cerâmica (Cr3C2) adicionada a matriz NiCr. No gráfico estão indicados os 
valores numéricos em percentual das porosidades de cada revestimento. 

 

Se, no entanto, os resultados de taxa de erosão da Figura 6.67 forem 

graficados em função da porosidade dos revestimentos, como apresentados na 

Figura 6.68, é possível constatar uma forte tendência da taxa de erosão crescer com 
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o aumento da porosidade, destacando-se os revestimentos aspergidos por HVOF 

(de menor porosidade) dos aspergidos por plasma spray (de maior porosidade). 

Para porosidades inferiores a 4%, não há grandes diferenças na taxa de erosão, a 

partir da escala apresentada utilizada no gráfico. Em contrapartida, acima deste 

valor, pode-se observar que o aumento da porosidade tende a incrementar a taxa de 

desgaste erosivo dos revestimentos, atingindo um máximo para o revestimento com 

70% de Cr3C2, para ângulo de ataque de 90º. 

 

 
FIGURA 6.68 – Variação da taxa de erosão, em perda de volume por massa de erodente 
impactada, em função da porosidade dos revestimentos e parametrizada pelo do ângulo de 
ataque do erodente.  

 

Avaliando-se os revestimentos depositados pela técnica de plasma spray, 

verifica-se que o acréscimo de fase cerâmica aumenta a porosidade dos 

revestimentos. Contudo, 35, 70 ou mesmo 100% de fase cerâmica, produz 

porosidades similares (29, 31 e 28%, respectivamente) - cerca de 3 vezes maior que 

no revestimento metálico NiCr9%. 
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Por esta representação dos dados (Figura 6.68), evidencia-se que, embora 

para os revestimentos aspergidos por HVOF, com porosidades inferiores a 4%, a 

taxa de erosão não tenha variado significativamente. O conjunto de dados (incluindo 

dos revestimentos a plasma spray) indica um aumento exponencial da taxa de 

erosão com o aumento da porosidade do revestimento. Observa-se ainda que o 

acréscimo de fase cerâmica na matriz metálica conduz a um aumento da taxa de 

erosão para os revestimentos obtidos por plasma spray.  

Comparando-se as Figuras 6.67 e 6.68, pode-se avaliar a influência da fase 

cerâmica e da porosidade, tendo-se como base os revestimentos aspergidos por 

plasma spray NiCr9% e NiCr35CrC29%. O acréscimo de 35% de Cr3C2 aumenta a taxa 

de erosão em até 14 vezes para o ângulo de ataque de 90º e 4 vezes para ângulo 

de 30º, o que sugere uma forte influência da porosidade na susceptibilidade ao 

ataque erosivo. Pode-se supor que a porosidade diminui os pontos de contato entre 

as lamelas, facilitando o desprendimento do material durante a erosão. Além disso, é 

possível que haja uma mudança do mecanismo de desgaste erosivo com o 

acréscimo da fase cerâmica, pois a erosão frágil parece estar predominando, devido 

à maior taxa de desgaste na ordem 30°, 45°, 60° e 90º.  

Esta questão, da possível mudança de mecanismo de desgaste, pode ser 

investigada através da análise comparativa da microestrutura dos revestimentos 

antes e após a erosão a 30° e a 90º (Figura 6.69), por microscopia eletrônica de 

varredura em aumento de 400 vezes. A 30º, constata-se um aspecto similar ao 

revestimento sem Cr3C2 (no caso, NiCr9% - Figura 6.11), o que configuraria um 

mecanismo de ruptura dúctil, tipo corte. A 90º, observa-se pequenas diferenças na 

morfologia, indicada por círculo na Figura 6.69, além de apresentar uma morfologia 

mais próxima ao que foi observado para o revestimento CrC28% (Figura 6.49) com 

cantos vivos (indicados por setas). A região circundada na Figura 6.69 é 

apresentada na Figura 6.70 em maior aumento, salientando indícios de mecanismos 

de ruptura frágil (indicados por círculos brancos), o que está de acordo com a Figura 

6.63 (superfície erodida do revestimento CrC28%). 

Com o intuito de verificar a dispersão de fases na microestrutura dos 

revestimentos NiCr35CrC29% antes e após erosão, fez-se um mapeamento por 

imagem com o auxílio de uma microssonda EDS dos elementos C, Cr e Ni, no 
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revestimento como aspergido e após submetido ao ataque erosivo a 30º e a 90º 

(Figura 6.71). 

 

 
FIGURA 6.69 – Micrografias da superfície do revestimento NiC35CrC8% antes e após erosão a 
25ºC com ângulo de ataque de 30º e 90º. A imagem foi obtida por microscopia eletrônica de 
varredura em aumento de 400 vezes.  
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FIGURA 6.70 – Micrografia da superfície do revestimento NiC35CrC8% após erosão a 25ºC com 
ângulo de ataque de 90º. A imagem foi obtida por microscopia eletrônica de varredura em 
aumento de 1600 vezes.  

 

A partir do mapeamento da Figura 6.71, verifica-se uma distribuição uniforme 

dos carbetos no revestimento (observa-se que a presença do elemento Ni é menos 

densa que o elemento Cr). Após o desgaste, os revestimentos não apresentam 

maior diferença em relação ao revestimento como aspergido, sem ser submetido ao 

desgaste. 

O aumento da quantidade de fase cerâmica no material à base de NiCr tende 

a aumentar ainda mais o desgaste erosivo, para os revestimentos com porosidade 

superior a 4%. Esta constatação conduz ao questionamento se o maior desgaste 

ocorre em função da maior porosidade, presença de trincas ou devido à mudança de 

mecanismos de arranque do material, não sendo estas hipóteses excludentes. Neste 

sentido, pode-se avaliar se há mudança na taxa de erosão, isto é, se continua 

maximizada para ângulos de 90º, como é esperado em cerâmicos (materiais 

frágeis), ou ainda se há mudança na morfologia do arranque de material.  
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FIGURA 6.71 – Mapeamento por imagem da superfície do revestimento NiC35CrC8% após erosão 
a 25ºC com ângulo de ataque de 30º e 90º. A imagem foi obtida por microscopia eletrônica de 
varredura em aumento de 400 vezes.  

 

Analisando-se os gráficos das Figuras 6.67 e 6.68, pode-se observar que a 

maior taxa de desgaste para o revestimento NiCr70CrC31% ocorreu em ângulo de 

ataque de 90º, enquanto a menor, foi verificada para ângulos de 30º. Sob este 

aspecto, pode-se observar que provavelmente a taxa de desgaste aumentou com o 

acréscimo da fase Cr3C2, supostamente devido à fragilização da microestrutura com 

uma maior quantidade de fase cerâmica. Visando-se verificar esta suposição, 

analisou-se a microestrutura deste revestimento antes e após ataque erosivo a 30° e 

a 90º, como apresenta a Figura 6.72. 
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FIGURA 6.72 – Micrografias da superfície do revestimento NiC70CrC29% antes e após erosão a 
25ºC com ângulo de ataque de 30º e 90º. A imagem foi obtida por microscopia eletrônica de 
varredura em aumento de 400 vezes.  

 

A partir da análise da Figura 6.72, pode-se observar que a superfície do 

revestimento CrC28% após a erosão na temperatura ambiente apresenta algumas 

trincas (apontadas por setas) e a superfície bastante angulosa como era de se 
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esperar e semelhante às superfícies apresentadas pela literatura nas Figuras 6.61(c) 

e 6.62(a). 

Pela Figura 6.72, pode-se observar que a superfície do revestimento 

NiCr70CrC31% após a erosão na temperatura ambiente em ângulos de ataque de 30º 

e 90º apresenta algumas trincas (apontadas por setas) e a superfície bastante 

angulosa (circundadas), como um indício de erosão frágil, semelhante a morfologia 

da superfície do revestimento CrC28% após a erosão (Figura 6.64) e as superfícies 

apresentadas pela literatura nas Figuras 6.61(c) e 6.62(a). Durante o desgaste, 

devem estar concorrendo para a degradação a presença de poros e trincas no 

revestimento NiCr70CrC31%, levando-o, em relação aos demais revestimentos 

(NiCr35CrC29% e NiCr9%), a um maior desgaste. O caráter frágil do desgaste seria 

realçado pelo fato da taxa de erosão a 90º ter sido bem maior que a 30º. No ângulo 

de ataque de 90º, também pode-se observar a presença da formação de pits, 

conforme circundado em amarelo na Figura 6.72. 

Assim, o aspecto da microestrutura do revestimento NiCr70CrC31% sugere o 

desgaste por ruptura frágil, concorrendo para tanto, a presença de poros e trincas. O 

mapeamento por imagem do revestimento NiCr70CrC31%, após erosão em ângulos 

de ataque de 30º e de 90º, apresentados na Figura 6.73, não permite maiores 

conclusões quanto a modificações na microestrutura dos revestimentos, em função 

da erosão e do ângulo de ataque praticado na erosão, considerando a distribuição 

dos elementos Ni, Cr e C. 

Para investigar uma eventual relação entre as propriedades mecânicas dos 

revestimentos e a taxa de erosão verificada nos ensaios, plotou-se no gráfico da 

Figura 6.74 a dureza e o módulo de elasticidade, que foram medidos nos 

revestimentos em corte através da nanoidentação Vickers, relacionando-as com a 

taxa de desgaste na temperatura ambiente. No mesmo gráfico, inclui-se a 

porosidade dos revestimentos (como aspergidos). 

A partir da análise da Figura 6.74, verifica-se uma concordância entre a taxa 

de erosão e a porosidade, a dureza e o módulo de elasticidade para os 

revestimentos aqui considerados: NiCr9%, NiCr35CrC29% NiCr70CrC31% e CrC28%. Um 

máximo   de  taxa  de  desgaste  é  obtido  para  o  revestimento  com 70% de Cr3C2. 
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FIGURA 6.73 – Mapeamento por imagem da superfície do revestimento NiC70CrC31% após 
erosão a 25ºC com ângulo de ataque de 30º e 90º. A imagem foi obtida por microscopia 
eletrônica de varredura em aumento de 400 vezes.  

 

A concordância entre a porosidade, a dureza e o módulo de elasticidade deve estar 

ligada à integridade das lamelas, avaliada pela nanoidentação Vickers, que mede 

através do módulo de elasticidade a intensidade da ligação entre as mesmas. Além 

disso, a adição de fase cerâmica à matriz metálica pode ter contribuído 

negativamente para o incremento da resistência ao desgaste, tendo em vista o 

acréscimo na taxa de erosão para os revestimentos NiCr35CrC29% e NiCr70CrC31% 

se comparados a NiCr9%, (fase metálica) e CrC28% (fase cerâmica). Nota-se um 

acréscimo das propriedades mecânicas, porém também há o incremento de 
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porosidade, que possivelmente governa o desgaste erosivo para estes 

revestimentos, que em comum têm o fato de que foram aspergidos por plasma 

spray. Como os carbetos têm, notoriamente, maior dureza que fases metálicas, é 

razoável supor que a menor dureza do revestimento de CrCr28% esteja associada à 

porosidade (e tipo de porosidade) do revestimento. 
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FIGURA 6.74 – Taxa de erosão volumétrica em função do ângulo de ataque e do percentual de 
carbetos na matriz NiCr versus a nanodureza em corte, módulo de elasticidade e porosidade 
dos revestimentos aspergidos por plasma spray.  

 

Por outro lado, poderia a dureza nos revestimentos com fase metálica estar 

sendo influenciada por um encruamento da microestrutura, devido aos choques 

consecutivos de partículas erodentes sobre a superfície. Visando-se investigar este 

fato, plotou-se a microdureza da superfície dos revestimentos, sem polimento, antes 

e após o desgaste erosivo a 90º, juntamente com a taxa de erosão a 90º destes 

revestimentos em função do percentual de fase cerâmica (Figura 6.75). 

Analisando-se a Figura 6.75, pode-se observar que ocorre a modificação da 

dureza da superfície a partir do trabalho mecânico decorrente do impacto das 
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partículas, pois a dureza após erosão é superior à dureza medida antes da erosão. 

Isto é válido para os revestimentos que possuem fase metálica, que podem sofrer 

encruamento, e tão mais válido, quanto maior a porosidade do revestimento, tendo 

em vista que a porosidade diminuiu a resistência mecânica do revestimento. O 

revestimento sem fase metálica não apresentou diferença entre a dureza antes e 

após erosão. 
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FIGURA 6.75 – Taxa de erosão volumétrica a 90º em função do percentual de carbetos na matriz 
NiCr versus a microdureza da superfície antes e após a erosão dos revestimentos aspergidos 
por plasma spray. 

 

A suposição do encruamento dos revestimentos NiCr35CrC29% NiCr70CrC31% 

corrobora o aumento da taxa de erosão em ângulos de ataque de 90º, pois o 

revestimento passa a ser mais frágil. De fato, indícios deste comportamento foram 

observados nas micrografias dos revestimentos NiCr35CrC29% NiCr70CrC31% 

(respectivamente, Figuras 6.69 e 6.72) que sugerem um desgaste por mecanismos 

frágeis, devido à formação de regiões angulosas, e até possíveis pits. 

Outro fator que provavelmente pode concorrer para o acréscimo da taxa de 

erosão dos revestimentos é a rugosidade superficial destes. Para o exame desta 
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questão, os revestimentos foram desbastados por lixamento previamente aos 

ensaios de desgaste, como descrito no item 5.2.2.6. Após, procedeu-se a medição 

da rugosidade superficial, para determinar a rugosidade do revestimento antes da 

erosão. Após o desgaste, fez-se nova medida. A Figura 6.76 apresenta a rugosidade 

(representada pelo Ra) dos revestimentos aspergidos por plasma spray em função 

do acréscimo de fase cerâmica. 
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FIGURA 6.76 – Rugosidade média da superfície dos revestimentos antes e após a erosão em 
ângulos de ataque de 30º e 90º em função do percentual de carbetos na matriz NiCr dos 
revestimentos aspergidos por plasma spray. 

 

A partir da análise da Figura 6.76, observa-se que houve uma diminuição da 

rugosidade superficial (medida pelo Ra) após o desgaste erosivo. Além disso, 

verificou-se que antes da erosão o acréscimo de até 35% de Cr3C2 diminui a 

rugosidade, enquanto que um acréscimo maior tende a aumentar o caráter frágil no 

arrancamento de material durante a erosão. Isto é tão mais intenso quanto maior o 

ângulo de ataque em relação à normal. Assim, em ângulos onde o revestimento é 

desgastado na forma de corte (30°), ocorre um lixamento da superfície, diminuindo a 
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rugosidade. Já, em ângulos onde o arranque se dá na forma de sulcos (platelets), 

próximos a normal (90º), a rugosidade é superior que em 30º, devido à formação de 

bordas nos sulcos na superfície erodida. 

A questão da relação da porosidade com a taxa de erosão pode ser 

complementada com a avaliação do desgaste por erosão dos revestimentos com 

porosidade inferior a 4%, aspergidos pela técnica de HVOF. Destaca-se que Kulu 

(1989), Kulu e Zimakov (2000a), Kulu e Zimakov (2000b) e Kulu e Veinthal (2000) 

apud Kulu e Pihl (2002) observaram que a porosidade média ou elevada (maior que 

5%) dos revestimentos com dureza similar, mas obtidos por técnicas de aspersão 

diferenciadas, pode modificar a resistência ao desgaste em mais de uma ordem de 

grandeza. 

A Figura 6.77 apresenta os mesmos dados do gráfico da Figura 6.67, 

restringindo-se aos revestimentos com porosidade inferior a 4%, em função do 

percentual em peso de Cr3C2 e do ângulo de ataque. 
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FIGURA 6.77 – Variação da taxa de erosão corrigida, em perda de volume por massa de 
erodente impactada, em função do ângulo de incidência do erodente, da quantidade de fase 
cerâmica (Cr3C2) adicionada a matriz NiCr e da porosidade dos revestimentos.  
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A partir da Figura 6.77, pode-se constatar que o aumento do teor de carbeto 

no revestimento, diminui a taxa de erosão na temperatura ambiente. Comparando-se 

o gráfico da Figura 6.77 com o da Figura 6.78, construído com os dados de taxa de 

desgaste, mas em função da porosidade, destaca-se que para baixas porosidades, a 

taxa de erosão não parece ser influenciada significativamente por esta propriedade. 

De fato, como se pode observar, o revestimento de menor porosidade (NiCr0,5%) 

apresentou a maior taxa de erosão, enquanto que revestimentos de porosidades 

similares apresentaram diferentes taxas de erosão.  
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FIGURA 6.78 – Variação da taxa de erosão corrigida, em perda de volume por massa de 
erodente impactada, em função do ângulo de incidência do erodente e da porosidade dos 
revestimentos aspergidos por HVOF, de porosidade inferior a 4%.  

 

A taxa de erosão atinge os menores valores para incrementos de 70% de 

Cr3C2 ao NiCr. A adição de 75% apresentou uma maior taxa de erosão (para 

ângulos de ataque de 60º e 90º) e uma maior variabilidade nos resultados em função 

do ângulo de ataque, o que pode estar ligado ao tipo de pó utilizado para a aspersão 

por HVOF. Os pós utilizados para os revestimentos NiCr35CrC3% e NiCr70CrC3% são 
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denominados pelo fabricante de ativados, enquanto que para o revestimento 

NiCr75CrC1,5% utilizou-se um pó aglomerado e sinterizado. A ativação é um processo 

para otimizar as propriedades dos revestimentos com vista a solicitações de 

desgaste, segundo a Praxair, fornecedora desses pós de aspersão. A ativação 

consiste em revestir individualmente as partículas de carbeto de cromo com matriz 

de níquel. 

Avaliando-se ainda o gráfico da Figura 6.77, nota-se uma mudança no ângulo 

de ataque em que ocorre o maior desgaste, isto é, com o acréscimo de fase 

cerâmica na matriz NiCr, ocorre um aumento da taxa de erosão em 90º, 

gradualmente. É de se supor que haja uma intensificação do caráter frágil na erosão 

dos revestimentos a partir do acréscimo de fase cerâmica. Para avaliar esta possível 

mudança, apresenta-se na Figura 6.79, as micrografias da superfície desgastada a 

temperatura ambiente dos revestimentos NiCr0,5%, NiCr35CrC3%, NiCr70CrC3% e 

NiCr75CrC1,5% no ângulo de ataque de 90º. Estas micrografias foram obtidas por 

microscopia eletrônica de varredura em aumento de 1600 vezes. 

A partir da Figura 6.79, pode-se observar que, de fato, há indícios de 

modificação de mecanismos de desgaste com o acréscimo de fase cerâmica. 

Constata-se protuberâncias na superfície erodida, indicando que o impacto das 

partículas ocasionou deformação plástica nos revestimentos, sugerindo um 

mecanismo na forma de platelets a 90º, de acordo com a literatura descrita no item 

4.2.3. À medida que aumenta o teor de carbeto no revestimento, pode-se observar 

uma transição do aspecto eminentemente dúctil (como no caso do revestimento 

NiCr0,5%) para o aspecto menos dúctil. Os círculos sobre as micrografias da Figura 

6.79 realçam exemplos do tipo de dano no revestimento. Salienta-se que para 

acréscimos de 75% de Cr3C2 surgem indícios de mecanismos de erosão frágeis, 

observados pela presença de regiões angulosas e pequenas trincas (apontadas por 

setas). Já, para ângulos de ataque de 30°, os revestimentos aqui considerados não 

diferem nitidamente entre si. A Figura 6.80 apresenta a micrografia da superfície 

erodida dos revestimentos NiCr0,5%, NiCr35CrC3%, NiCr70CrC3% e NiCr75CrC1,5% 

após erosão no ângulo de ataque de 30º, em aumento de 1600 vezes. As regiões 

ranhuradas nos revestimentos (sugerindo a deformação plástica), circundadas nas 

micrografias, vão perdendo em dimensão à medida que aumenta o teor de carbeto 

no revestimento. 
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FIGURA 6.79 – Micrografias da superfície dos revestimentos NiCr0,5%, NiCr35CrC3%, NiCr70CrC3% 
e NiCr75CrC1,5% após a erosão em ângulo de ataque de 90º. A imagem foi obtida por 
microscopia eletrônica de varredura em aumento de 1600 vezes.  
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FIGURA 6.80 – Micrografias da superfície dos revestimentos NiCr0,5%, NiCr35CrC3%, NiCr70CrC3% 
e NiCr75CrC1,5% após a erosão em ângulo de ataque de 30º. A imagem foi obtida por 
microscopia eletrônica de varredura em aumento de 1600 vezes.  

Erodido 30º 

Erodido 30º 

Erodido 30º 

Erodido 30º 
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O controle da distribuição dos elementos Cr, Ni e C presentes nos 

revestimentos de HVOF, antes da erosão e após erosão com ângulo de ataque de 

30° e de 90°, através de mapeamento por imagem com o auxílio de uma 

microssonda EDS acoplada ao microscópio eletrônico de varredura não revelou 

nenhuma diferença significativa na concentração de elementos (Figuras 6.81, 6.82 e 

6.83, respectivamente, para os revestimentos NiCr35CrC3%, NiCr70CrC3% e 

NiCr75CrC1,5%). 

 

NiCr35CrC3% 
 Sem erosão Erodido a 30º Erodido a 90º 

 

   
C 

   
Cr 

   
Ni 

   
FIGURA 6.81 – Mapeamento por imagem da superfície do revestimento NiC35CrC3% antes e após 
a erosão a 25ºC com ângulo de ataque de 30º e 90º. A imagem foi obtida por microscopia 
eletrônica de varredura em aumento de 800 vezes.  
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NiCr70CrC3% 
 Sem erosão Erodido a 30º Erodido a 90º 

 

   
C 

   
Cr 

   
Ni 

   
FIGURA 6.82 – Mapeamento por imagem da superfície do revestimento NiC70CrC3% antes e após 
a erosão a 25ºC com ângulo de ataque de 30º e 90º. A imagem foi obtida por microscopia 
eletrônica de varredura em aumento de 800 vezes.  

 

No entanto, na análise das Figuras 6.81, 6.82 e 6.83, pode-se observar que 

após erosão, tanto com ângulo de ataque de 30° como de 90°, os elementos estão 

distribuídos de forma uniforme por toda a microestrutura, cobrindo espaços vazios 

de antes da erosão. Isto estaria associado ao processo de lixamento, diminuição da 

rugosidade da superfície, e para estes revestimentos com fases metálicas, seria 

possível supor como resultante de um mecanismo de desgaste dúctil. De fato, pelas 

micrografias dos mapeamentos, pode-se verificar que à medida que aumenta o teor 

de Cr3C2 no revestimento, o revestimento perde intensidade no seu aspecto de 
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polido. Isto está em concordância com o gráfico da Figura 6.84 que apresenta a 

rugosidade Ra dos revestimentos antes da erosão, e após erosão a 30° e a 90°. 

 

NiCr75CrC1,5% 
 Sem erosão Erodido a 30º Erodido a 90º 

 

   
C 

   
Cr 

   
Ni 

   
FIGURA 6.83 – Mapeamento por imagem da superfície do revestimento NiC75CrC1,5% antes e 
após a erosão a 25ºC com ângulo de ataque de 30º e 90º. A imagem foi obtida por microscopia 
eletrônica de varredura em aumento de 800 vezes.  

 

A partir do que foi explanado até aqui sobre o desgaste erosivo de 

revestimentos aspergidos por HVOF e os mecanismos responsáveis pela 

degradação da resistência à erosão, buscou-se investigar a relação de propriedades 

mecânicas dos revestimentos com sua taxa de erosão. 
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FIGURA 6.84 – Rugosidade média da superfície dos revestimentos antes e após a erosão em 
ângulos de ataque de 30º e 90º em função do percentual de carbetos na matriz NiCr dos 
revestimentos aspergidos por HVOF.  

 

A Figura 6.85 apresenta a dureza e o módulo de elasticidade (determinadas 

por nanoidentação Vickers na face lateral dos revestimentos – valores individuais no 

Anexo III) e a taxa de erosão a temperatura ambiente, em função da quantidade de 

Cr3C2 na composição dos revestimentos. No mesmo gráfico, inclui-se a porosidade 

dos revestimentos aspergidos por HVOF. Os dados plotados definem uma tendência 

bastante conhecida de que um aumento da porosidade diminui a dureza e o módulo 

de elasticidade. No entanto, diferentemente do verificado para os revestimentos 

aspergidos por plasma spray, o aumento da porosidade não correspondeu a um 

aumento da taxa de erosão, ao contrário. É de se supor, então, que, para baixas 

porosidades, o teor de Cr3C2 no revestimento desempenhe um papel preponderante 

na definição da taxa de erosão dos revestimentos investigados. 

Por outro lado, durante a erosão pode estar ocorrendo ainda o fenômeno de 

encruamento nos revestimentos, devido aos choques consecutivos de partículas que 

impactam sobre a superfície. Desta forma, plotou-se a microdureza da superfície dos 

revestimentos, sem  polimento, antes  e  após  o  desgaste erosivo a 90º, juntamente  
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FIGURA 6.85 – Taxa de erosão volumétrica em função do ângulo de ataque e do percentual de 
carbetos na matriz NiCr versus a dureza em corte, módulo de elasticidade e porosidade dos 
revestimentos aspergidos por HVOF.  
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FIGURA 6.86 – Taxa de erosão volumétrica a 90º em função do percentual de carbetos na matriz 
NiCr versus a porosidade, dureza em corte, dureza da superfície antes da erosão e dureza da 
superfície após a erosão dos revestimentos aspergidos por HVOF.  
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com a taxa de erosão a 90º destes revestimentos em função do percentual de Cr3C2 

(Figura 6.86). Os resultados indicaram um encruamento da superfície devido ao 

impacto das partículas, pois a dureza após a erosão é significativamente maior que 

antes da erosão. O fenômeno do encruamento explicaria assim o aumento da taxa 

de erosão em ângulos de ataque de 90º (ver Figura 6.77), pois o revestimento passa 

a se comportar como um material mais frágil (ou menos dúctil). 

6.3.2 EROSÃO A QUENTE DOS REVESTIMENTOS NICR-CR3C2 

O aumento da temperatura durante a erosão causa, além da incrustação, 

observada também a temperatura ambiente, a oxidação dos revestimentos, como já 

retratado para os demais revestimentos estudados (NiCr e Cr3C2). Portanto, mais 

uma vez antes de apresentar os resultados de taxa de erosão em temperaturas 

crescentes de 200ºC, 400ºC, 600ºC e 800ºC investigou-se o ganho de massa dos 

revestimentos NiCr-Cr3C2 quanto a incrustação de partículas erodentes e a 

oxidação, em função da temperatura. 

Para a correção dos valores de taxa de erosão, o ganho de massa devido à 

incrustação foi considerado similar ao calculado para os ensaios de erosão a 

temperatura ambiente, os valores individuais são apresentados no Anexo IV. Foi 

constatado que o acréscimo da fase carbeto diminui a incrustação de erodentes, 

como já salientado anteriormente (item 6.3.1) e a temperatura proporciona um 

aumento da incrustação, devido ao acréscimo de plasticidade nos revestimentos 

(também já salientado nos itens 6.1.2 e 6.2.2). 

Para a estimativa do ganho de massa devido à oxidação nos revestimentos 

compósitos aplicados por plasma spray (NiCr35CrC29%, NiCr70CrC31%) e por HVOF 

(NiCr35CCr3%, NiCr70CCr3%, NiCr75CCr1,5%) considerou-se a formação dos óxidos 

NiO e Cr2O3, ambos óxidos estáveis em pressões de 1atm de O2. À semelhança dos 

procedimentos anteriores, os revestimentos foram ensaiados no aparato de erosão e 

em uma balança termogravimétrica. Foram considerados o ganho de massa devido 

apenas ao acréscimo de O2 no revestimento e a formação preponderantemente de 

Cr3O2. Os resultados obtidos são apresentados nas Figuras 6.87, em função da 
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temperatura (400ºC, 600ºC e 800ºC) e do percentual de Cr3C2 e 6.89 em função da 

porosidade. 
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FIGURA 6.87 – Ganho de massa de oxidação em função da quantidade de fase Cr3C2 no sistema 
NiCr-Cr3C2, da temperatura de ensaio e do tipo de deposição empregada (plasma spray ou 
HVOF).  

 

Analisando-se o gráfico da Figura 6.87, constata-se que o acréscimo de 

massa no ensaio termogravimétrico foi muito maior que no ensaio efetuado no 

aparato experimental de erosão, tanto para os revestimentos obtidos por plasma 

spray, quanto por HVOF. Proporcional à temperatura, nota-se um aumento do ganho 

de massa devido à oxidação. Além disso, verifica-se que a taxa de oxidação cresce 

com o teor de Cr3C2 na matriz metálica, à exceção do revestimento NiCr75CCr1,5%. É 

possível verificar ainda que os revestimentos obtidos por HVOF apresentaram um 

ganho de massa menor do que aqueles obtidos por plasma spray. Os revestimentos 

por HVOF NiCr0,5%, NiCr75CCr1,5%, NiCr35CCr3%, NiCr70CCr3%, nesta ordem, 

tiveram um ganho de massa crescente, similar no ensaio termogravimétrico e nos 

ensaios de oxidação utilizando o equipamento de desgaste. Já, para os 
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revestimentos obtidos por plasma spray, a ordem observada foi NiCr9%, 

NiCr35CCr29%, NiCr70CCr31% e CrC28%.  

 

 
FIGURA 6.88 – Ganho de massa de oxidação em função da porosidade e da quantidade de fase 
cerâmica (Cr3C2) adicionada a matriz NiCr para os revestimentos aplicados por plasma spray e 
HVOF. Em detalhe, verifica-se a tendência apresentada para o revestimento de HVOF.  

 

Constatou-se que para os revestimentos obtidos por plasma spray, o 

acréscimo de fase cerâmica aumenta o ganho de massa devido à oxidação. De fato, 

como mencionado anteriormente (itens 6.1.2 e 6.2.2) quando avaliou-se o ganho de 

massa devido à oxidação da fase metálica e da fase Cr3C2, em ambos os casos 

verificou-se a formação de oxidação, portanto, era de se esperar que o acréscimo de 

Cr3C2 nos revestimentos aumentasse o ganho de massa devido à oxidação. 

No entanto, no caso dos revestimentos obtidos por HVOF, não verificou-se 

um comportamento similar, pois até o acréscimo de 70% de Cr3C2, há um aumento 

da oxidação, porém, quando do acréscimo de 75% de Cr3C2 há uma diminuição do 

ganho de massa devido à oxidação. Alguns fatores podem explicar este 

comportamento: i) o revestimento NiCr75CrC1,5% foi obtido a partir de um pó 
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aglomerado e sinterizado, ao contrário dos demais compósitos que foram obtidos a 

partir de um pó ativado; ii) para que ocorra a oxidação, é necessária a difusão do 

oxigênio, e uma menor porosidade deste revestimento pode ter sido insuficiente para 

a formação de uma frente de oxidação; iii) além da porosidade, a área superficial do 

revestimento pode ser tão diminuta que dificulte a formação de oxidação. 

Observando-se o gráfico da Figura 6.88, pode-se responder a este questionamento, 

pois plotando-se os dados de ganho de massa devido à oxidação em função da 

porosidade, contata-se que para os revestimentos obtidos por HVOF é esta 

propriedade que governa a oxidação. Salienta-se que até mesmo no aparato de 

erosão, onde a oxidação foi muito menor, foi observada uma tendência similar. 

A partir destas constatações, poder-se-ia supor que no caso dos 

revestimentos obtidos por plasma spray, a elevada porosidade e área superficial 

(Tabela 6.8) dos revestimentos seriam satisfatórias para que ocorresse uma frente 

de oxidação. Ou seja, a microestrutura do revestimento é suficientemente aberta 

para intensificar o contato com o oxigênio da superfície, visando a formação do óxido 

(Cr2O3 ou NiO). Desta forma, como investigado para o caso do revestimento NiCr, 

bem como baseado em dados da literatura, provavelmente esteja se formando 

Cr2O3. Como apresentado anteriormente (itens 6.1.2 e 6.2.2), o acréscimo de massa 

devido à oxidação ocorre muito mais no revestimento de CrC28% do que no 

revestimento NiCr9%, logo, é de se esperar que o acréscimo da fase Cr3C2 aumente 

a quantidade de óxido formado com o aumento da temperatura. 

 

TABELA 6.8 – Área superficial específica (medida por BET) dos revestimentos obtidos por 
plasma spray e HVOF.  

Tipo de Deposição e  

Revestimentos 
Área superficial 
específica (m2/g) 

NiCr9% 71±4 

NiCr35CrC29% 100±5 

NiCr70CrC31% 43±3 
Plasma spray 

CrC28% 83±4 

NiCr0,5% 41±3 

NiCr35CrC3% 35±3 

NiCr70CrC3% 27±4 
HVOF 

NiCr75CrC1,5% 57±4 
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Por outro lado, analisando-se os revestimentos obtidos por HVOF, pode-se 

inferir que não houve uma porosidade mínima para formar uma frente de oxidação e, 

então, o acréscimo da fase Cr3C2 pode ser predominante no acréscimo da oxidação. 

Portanto, a oxidação foi governada pela porosidade dos revestimentos. Já, para os 

revestimentos obtidos por HVOF, não foi possível identificar uma relação entre a 

área superficial (cujos valores são apresentados na Tabela 6.8) e a oxidação dos 

revestimentos. 

No aprofundamento da questão da oxidação, apresenta-se os gráficos da 

Figura 6.89 com o ganho de massa (em %) devido à oxidação em função do tempo e 

temperatura de cada do revestimento cermet.  

A partir da análise da Figura 6.89, pode-se observar que os revestimentos 

obtidos por plasma spray apresentam maior ganho de massa em relação aos 

revestimentos obtidos por HVOF. Além disso, os cermet ocupam uma posição 

intermediária entre as fases só NiCr (Figuras 6.17 e 6.18) ou só Cr3C2 (Figura 6.53), 

o que está coerente com a Figura 6.87. Em relação à quantidade de fase Cr3C2 

adicionada a matriz NiCr, constata-se que o acréscimo desta proporciona um 

aumento na oxidação dos revestimentos, com exceção do NiCr75CrC1,5%, o qual 

apresentou o menor ganho de massa. Observando-se os resultados em termos de 

tempo de oxidação, pode-se observar um crescimento parabólico em todos os 

revestimentos estudados.  

Os gráficos das Figuras 6.90 a 6.93 apresentam a variação da taxa de erosão 

corrigida, respectivamente para as temperaturas de ensaio de 200°C, 400°C, 600°C 

e 800°C, em perda de volume por massa de erodente impactada sobre os 

revestimentos do sistema NiCr-Cr3C2, em função da quantidade da fase Cr3C2 no 

revestimento, considerando o ângulo de ataque do erodente e a temperatura de 

ensaio. Os valores foram corrigidos em função da estimativa do ganho de massa 

com a incrustação de partículas abrasivas e a oxidação dos revestimentos (nas 

temperaturas de 600ºC e 800ºC). Os resultados individuais correspondentes são 

apresentados no ANEXO II. 

Comparando-se os resultados obtidos de taxa de erosão nos ensaios a 

temperatura ambiente (Figura 6.62), a 200°C, 400°C, 600°C e 800°C, os 

revestimentos de plasma spray apresentaram taxa de erosão variando de 6,64*10-6 
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a 2,85*10-4cm3/g, bem superior à obtida pelos revestimentos aspergidos por HVOF , 

cuja taxa de erosão variou entre 4,51*10-6 a 2,69*10-5 cm3/g. 
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FIGURA 6.89 – Ganho de massa (em %) em função do tempo e temperatura de oxidação dos 
revestimentos obtidos por plasma spray (a) NiCr35CCr29%, e (c) NiCr70CCr31% e obtidos por 
HVOF (b) NiCr35CCr3%, (d) NiCr70CCr3% e (e) NiCr75CCr3%. 
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FIGURA 6.90 – Variação da taxa de erosão corrigida, em perda de volume por massa de 
erodente impactada, em função do percentual de carbetos na matriz NiCr dos revestimentos 
do sistema NiCr-Cr3C2, em função da quantidade da fase Cr3C2 no revestimento, considerando 
o ângulo de ataque do erodente, a temperatura de ensaio, e desconsiderando ganho de massa 
pela incrustação de partículas abrasivas. Temperatura de ensaio: 200°C. 
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FIGURA 6.91 – Variação da taxa de erosão corrigida, em perda de volume por massa de 
erodente impactada, em função do percentual de carbetos na matriz NiCr dos revestimentos 
do sistema NiCr-Cr3C2, em função da quantidade da fase Cr3C2 no revestimento, considerando 
o ângulo de ataque do erodente, a temperatura de ensaio, e desconsiderando ganho de massa 
pela incrustação de partículas abrasivas. Temperatura de ensaio: 400°C. 
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FIGURA 6.92 – Variação da taxa de erosão corrigida, em perda de volume por massa de 
erodente impactada, em função do percentual de carbetos na matriz NiCr dos revestimentos 
do sistema NiCr-Cr3C2, em função da quantidade da fase Cr3C2 no revestimento, considerando 
o ângulo de ataque do erodente, a temperatura de ensaio, e desconsiderando ganho de massa 
pela incrustação de partículas abrasivas e a oxidação dos revestimentos. Temperatura de 
ensaio: 600°C. 
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FIGURA 6.93 – Variação da taxa de erosão corrigida, em perda de volume por massa de 
erodente impactada, em função do percentual de carbetos na matriz NiCr dos revestimentos 
do sistema NiCr-Cr3C2, em função da quantidade da fase Cr3C2 no revestimento, considerando 
o ângulo de ataque do erodente, a temperatura de ensaio, e desconsiderando ganho de massa 
pela incrustação de partículas abrasivas e a oxidação dos revestimentos. Temperatura de 
ensaio: 800°C. 



 

 223 

Devido à diferença de comportamento dos revestimentos do sistema NiCr-

Cr3C2 quanto à intensidade da taxa de erosão em função da temperatura, separou-

se os revestimentos de plasma spray e HVOF e investigou-se a influência do 

acréscimo da fase Cr3C2 e da temperatura na taxa de desgaste erosivo. 

O gráfico da Figura 6.94 apresenta a taxa de erosão em perda de volume por 

massa de erodente impactada sobre os revestimentos à base de NiCr-Cr3C2, obtidos 

por plasma spray, em função do teor de fase Cr3C2 no revestimento, do ângulo de 

ataque do erodente (aqui representados apenas 30º e 90º), do tipo de revestimento 

e da temperatura. O revestimento com maior taxa de desgaste é o NiCr70CCr31%, 

seguido do NiCr35CCr29% e CrC28%. Além disso, está clara a tendência de que o 

acréscimo de fase cerâmica degrada a resistência à erosão dos revestimentos, para 

qualquer que seja a temperatura de ensaio.  

Analisando-se o gráfico da Figura 6.94, observa-se que o acréscimo de 

temperatura de 25ºC a 200ºC atua no sentido de diminuir a taxa de desgaste erosivo 

para qualquer revestimento analisado. Esta queda apresenta-se mais acentuada 

para o revestimento com maior quantidade de fase Cr3C2. Resultados similares 

foram obtidos por Wang e Verstak (1999) que observaram a relação entre a taxa de 

erosão e a temperatura de erosão para os revestimentos Cr3C2/TiC-NiCrMo e Cr3C2-

NiCr (Figura 4.45, item 4.2.2.6). Estes autores constataram a mesma tendência para 

ambos os revestimentos investigados: até 300ºC, a perda de espessura (como 

parâmetro do dano por erosão) diminui, e aumenta no intervalo de 300ºC a 750ºC. 

Tayor et al. (1997) apud Wang e Verstak (1999) obtiveram resultados similares para 

revestimentos de alumina e zircônia, aspergidos por plasma spray. 

Em relação aos ângulos de ataque, observa-se através da Figura 6.94 a 

maior queda para o ângulo de 90º em comparação ao de 30º. Assim, pode-se supor 

que, com o aumento da temperatura, esteja havendo para os revestimentos com 

fase metálica, um aumento da ductilidade, tornando a taxa de erosão maior para 

ângulos menores em relação à normal, como descrito na literatura para metais 

(HUTCHINGS, 1977). Para o revestimento apenas cerâmico (CrC28%), o maior 

desgaste ocorre para o ângulo de ataque de 90º. 
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Neste sentido, de a ductilidade estar aumentando com a temperatura, Levy e 

Wang (1988) salientaram a possível modificação do balanço energético, devido à 

modificação das propriedades do material alvo. Estes autores observaram que 

revestimentos com maior quantidade de metal suportavam mais o desgaste erosivo 

em temperatura elevada (500°C) para velocidades de 70m/s, isto porque o 

constituinte metálico dissipa a força de impacto das partículas pela deformação 

plástica e, então, reduz a taxa de erosão. 
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FIGURA 6.94 – Variação da taxa de erosão corrigida, em perda de volume por massa de 
erodente impactada, em função do ângulo de incidência do erodente (30º ou 90º), da 
temperatura e da quantidade de fase cerâmica (Cr3C2) adicionada a matriz NiCr dos 
revestimentos depositados por plasma spray.  

 

Para os revestimentos NiCr9%, NiCr35CCr29% e CrC28%, a diminuição da taxa 

de erosão com a temperatura ocorre até a temperatura de 400ºC. Já para o 

revestimento NiCr70CCr31%, há um acréscimo na taxa de erosão de 200ºC para 

400º, aumentando para as temperaturas maiores (600ºC e 800°C). 
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Em comparação com os revestimentos investigados nos itens anteriores (NiCr 

e Cr3C2), pode-se constatar que o revestimento de NiCr9%, sem adição de carbetos, 

apresentou a menor taxa de desgaste erosivo para qualquer temperatura de ensaio. 

Este fato pode estar relacionado à porosidade dos revestimentos que é, 

praticamente, três vezes maior nos revestimentos com adição de carbetos. Ou 

ainda, nas temperaturas superiores a 400ºC, pode estar ocorrendo uma influência da 

oxidação do revestimento. 

A Figura 6.95 permite avaliar a relação ângulo de ataque e da temperatura de 

ensaio com a taxa de desgaste. Constata-se que o acréscimo de Cr3C2 salienta o 

caráter frágil em temperaturas de ensaio mais baixas e a possível ductilidade com o 

aumento da temperatura de ensaio. Observa-se ainda, que o formato angular da 

curva em 25ºC diminui com a temperatura, e em 800ºC torna-se mais linear, 

principalmente para o revestimento CrC28%. 

 

 
FIGURA 6.95 – Variação da taxa de erosão corrigida (considerando a incrustação e formação de 
oxidação de cromo durante o ensaio de erosão), em perda de volume por massa de erodente 
impactada, em função do ângulo de incidência do erodente, da temperatura de ensaio (25ºC, 
400ºC e 800ºC) e do revestimento NiCr9%, NiCr35CrC29%, NiCr70CrC31% e CrC28%.  

Ângulo de ataque (º) 
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A Figura 6.96 apresenta a variação da taxa de erosão corrigida em perda de 

volume por massa de erodente impactada para os revestimentos do sistema NiCr-

Cr3C2, depositados por HVOF, em função do teor de fase Cr3C2, do ângulo de 

incidência do erodente (aqui representados apenas 30º e 90º), do tipo de 

revestimento, e da temperatura de ensaio. 
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FIGURA 6.96 – Variação da taxa de erosão corrigida, em perda de volume por massa de 
erodente impactada, em função do ângulo de incidência do erodente (30º ou 90º), da 
temperatura e da quantidade de fase cerâmica (Cr3C2) adicionada a matriz NiCr dos 
revestimentos depositados por HVOF.  

 

O gráfico da Figura 6.96 sugere diferentes comportamentos da taxa de erosão 

em função do acréscimo de fase Cr3C2, dependendo do ângulo de incidência das 

partículas erodentes. De fato, segundo Hawthorne et al. (1999), a resistência à 

erosão de cermets depende, além do ângulo de ataque, da quantidade de carbetos 

inseridos na matriz. Estes autores observaram que, via-de-regra, o aumento da 

concentração de carbetos e do ângulo de ataque aumenta a resistência à erosão a 

temperatura ambiente. Segundo estes autores, uma maior concentração de carbetos 

(entre 29 e 84% em volume) pode tornar a superfície mais susceptível à fratura frágil 
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e ao desprendimento do carbeto pela alta energia de ataque do erodente. Em 

temperaturas elevadas, Kulu et al. (2005) verificaram, para revestimentos obtidos por 

HVOF – como no caso aqui presente, que a taxa de desgaste diminui com o 

aumento da dureza do revestimento, em ambos, baixo e elevado ângulo de ataque. 

O mecanismo de desgaste dos revestimentos em temperatura elevada difere 

daqueles à temperatura ambiente. Os dados obtidos a 700ºC por esses autores, por 

exemplo, indicaram similaridades entre os mecanismos de desgaste para ângulos de 

ataque oblíquos (30º) e o de 90º: o sulcamento do revestimento a partir de partículas 

erodentes no material alvo. 

No caso deste trabalho, para o ângulo de 30ºC, no qual segundo a literatura a 

taxa de erosão é maximizada para materiais metálicos, o acréscimo de Cr3C2 diminui 

a taxa de erosão, o que é acentuado com o aumento da temperatura de ensaio e da 

fase Cr3C2 de 70 para 75%. À temperatura ambiente, como visto no item anterior, 

observa-se o comportamento descrito por Hawthorne et al. (1999). 

Já, para o ângulo de ataque de 90º, são verificados comportamentos distintos 

em função da temperatura de ensaio. Na temperatura ambiente, o aumento de fase 

Cr3C2 até 70% diminui a taxa de erosão e um maior aumento, para 75% conduz a 

um acréscimo da taxa de erosão, talvez porque estejam modificando-se as 

propriedades mecânicas deste revestimento, como descrito no item anterior deste 

capítulo. Em 200ºC, verifica-se um comportamento similar a 25ºC, porém a taxa de 

erosão permanece praticamente constante até o acréscimo de 70% de fase 

cerâmica e aumenta para o acréscimo de 75% de Cr3C2. Por fim, para as 

temperaturas de 400ºC, 600ºC e 800ºC, observa-se um aumento da taxa de erosão 

com o acréscimo de até 70% de fase Cr3C2. Para incrementos superiores de Cr3C2, 

isto é 75%, ocorre uma diminuição da taxa de erosão. Provavelmente, a partir de 

temperaturas superiores a 400ºC, os revestimentos por HVOF não diferem dos 

obtidos por plasma spray, já que ficariam sujeitos à influência da oxidação dos 

mesmos, o que concorreria para modificações nos mecanismos de desgaste 

envolvidos. 

Para investigar a influência do ângulo de ataque e da temperatura de ensaio, 

os dados da Figura 6.96 foram plotados em função do ângulo de ataque (Figura 

6.97). Assim, foi possível observa que o acréscimo de Cr3C2 diminui o caráter dúctil 
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de erosão, sendo mais evidente na temperatura de 800ºC. Constata-se a mudança 

de comportamento, observando-se que para o revestimento NiCr0,5%, para 

qualquer temperatura de ensaio, o acréscimo do ângulo de ataque diminui a taxa de 

desgaste erosivo. Já, para os revestimentos com 70 e 75% de Cr3C2, nota-se que 

nos ângulos de ataque de 45º, 60º e 90º há um acréscimo da taxa de desgaste 

erosivo, deixando as curvas similares ao desgaste de materiais cerâmicos, a 400ºC, 

e mais evidente a 800ºC. 

 

 
FIGURA 6.97 – Variação da taxa de erosão corrigida (considerando a incrustação e formação de 
oxidação de cromo durante o ensaio de erosão), em perda de volume por massa de erodente 
impactada, em função do ângulo de incidência do erodente, da temperatura de ensaio (25ºC, 
400ºC e 800ºC) e do revestimento NiCr0,5%, NiCr35CrC3%, NiCr70CrC3% e NiCr75CrC1,5%.  

 

Para verificar indícios dos mecanismos atuantes no desgaste erosivo dos 

revestimentos, analisou-se a microestrutura após a erosão nos ângulos de ataque 

de 30º e 90º em temperaturas crescentes: 25ºC, 200ºC, 400ºC, 600ºC e 800ºC. As 

Figuras 6.98 e 6.99 apresentam, respectivamente, as microestruturas dos 

revestimentos NiCr0,5% e NiCr9% após a erosão nos ângulos de ataque de 30 e 90º, 

com o acréscimo de temperatura. 

Ângulo de ataque (º) 
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FIGURA 6.98 – Micrografias da superfície do revestimento NiCr0,5% após a erosão em 
temperaturas crescentes (25ºC, 200ºC, 400ºC, 600ºC e 800ºC) nos ângulos de incidência de 30º 
e 90º. A imagem foi obtida por microscopia eletrônica de varredura em aumento de 400 vezes.  

 

A Figura 6.98 apresenta destacado nas micrografias os possíveis tipos de 

mecanismos que podem estar envolvidos no desgaste do revestimento de NiCr0,5%. 

Como pode-se observar, para diferentes ângulos de ataque verifica-se 

comportamentos  distintos  dos  revestimentos. Similar  ao  que  foi  relatado no item 
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FIGURA 6.99 – Micrografias da superfície do revestimento NiCr9% após a erosão em 
temperaturas crescentes (25ºC, 200ºC, 400ºC, 600ºC e 800ºC) nos ângulos de incidência de 30º 
e 90º. A imagem foi obtida por microscopia eletrônica de varredura em aumento de 400 vezes.  

 

6.1.2 para os dois ângulos de ataque apresentados, pode-se supor o arrancamento 

de material através de mecanismos de deformação plástica, em corte a 30º e na 

forma de platelets a 90º, de acordo com a literatura descrita no item 4.2.3, para o 

desgaste de materiais metálicos, e similar à microestrutura analisada por Kulu et al. 
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(2005), apresentada na Figura 4.28. Cosntata-se porém, que o acréscimo de 

temperatura diminui as evidências de formação de platelets quando da erosão em 

ângulo de ataque de 90º, também, como era de se esperar, segundo Bellman e Levy 

(1981). Segundo os autores, o acréscimo de temperatura diminui a possibilidade de 

formação de platelets, diminuindo o desgaste, devido ao resultado de um alívio de 

tensões com a temperatura de ensaio. 

Na Figura 6.99, constata-se os mecanismos de desgaste erosivo observados 

no revestimento NiCr9% são semelhantes aos observados para o revestimento 

NiCr0,5%. Isto é, a morfologia dos revestimentos após a erosão, observada em MEV, 

indica o desgaste erosivo por corte a 30º e por platalets a 90º para todas as 

temperaturas de ensaio. A diferença observada pode ser decorrente da porosidade 

do revestimento depositado por plasma spray, visto que uma maior porosidade do 

revestimento associada à plasticidade a quente pode conduzir a um desprendimento 

facilitado no material. 

As Figuras 6.100 e 6.101 apresentam as microestruturas dos revestimentos 

NiCr35CCr3% e NiCr35CCr29% após a erosão em ângulos de ataque de 30º e 90º, em 

função do acréscimo da temperatura. Pode-se observar a partir da micrografia da 

Figura 6.100 que a morfologia de arrancamento do revestimento obtido por HVOF 

com 35% de fase cerâmica não difere do revestimento sem fase cerâmica (NiCr0,5%). 

Ou seja, observa-se a formação de mecanismos de corte, bem como platalets. 

Constata-se que as evidências de mecanismos de corte e formação de platelets são 

mais presentes na temperatura ambiente. O acréscimo de temperatura proporciona 

uma diminuição destas evidências, ou, de outra forma, modifica a morfologia de 

arranque do revestimento, os mecanismos de corte e platelets tornam-se muito 

parecidos.  

Por outro lado, observando-se após o desgaste erosivo a microestrutura do 

revestimento com 35% de fase cerâmica obtido por plasma spray (NiCr35CCr29%) 

(Figura 6.101) nota-se indícios de outro mecanismo que conduziu a erosão, além 

dos já citados, como a formação de pits. Pela Figura 6.101, constata-se ainda que a 

erosão tenha ocorrido, provavelmente, por mecanismos frágeis, devido a extensa 

presença de cantos vivos, crateras e trincas no revestimento. Observa-se também, 

mecanismos de corte quando do desgaste a 30º, mas em menor quantidade que nos 
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FIGURA 6.100 – Micrografias da superfície do revestimento NiCr35CCr3% após a erosão em 
temperaturas crescentes (25ºC, 200ºC, 400ºC, 600ºC e 800ºC) nos ângulos de incidência de 30º 
e 90º. A imagem foi obtida por microscopia eletrônica de varredura em aumento de 400 vezes.  

 

revestimentos apenas de matriz metálica. A 800ºC, o tipo de morfologia frágil 

caracteriza-se pela provável formação de pits (circundados na Figura 6.101). A 

observação de desgaste por mecanismos frágeis, é similar à feita a partir da 

micrografia da Figura 6.93: desde o acréscimo de 35% de Cr3C2 já é possível notar 
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uma maior taxa de erosão para ângulos de 60º e 90º. A presença da fratura frágil no 

desgaste do revestimento NiCr35CCr29% (Figura 6.101) pode estar associada à 

elevada porosidade proporcionando uma fácil propagação de trincas, que leva ao 

arrancamento de material, eventualmente, inclusive, pelo arrancamento de lamelas. 

 

 
FIGURA 6.101 – Micrografias da superfície do revestimento NiCr35CCr29% após a erosão em 
temperaturas crescentes (25ºC, 200ºC, 400ºC, 600ºC e 800ºC) nos ângulos de incidência de 30º 
e 90º. A imagem foi obtida por microscopia eletrônica de varredura em aumento de 400 vezes.  
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As Figuras 6.102 e 6.103 apresentam as microestruturas dos revestimentos 

NiCr70CCr3% e NiCr70CCr31% após a erosão em ângulos de ataque de 30º e 90º, em 

função do acréscimo da temperatura.  

 

 
FIGURA 6.102 – Micrografias da superfície do revestimento NiCr70CCr3% após a erosão em 
temperaturas crescentes (25ºC, 200ºC, 400ºC, 600ºC e 800ºC) nos ângulos de incidência de 30º 
e 90º. A imagem foi obtida por microscopia eletrônica de varredura em aumento de 400 vezes.  
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Pode-se observar através da análise da morfologia dos revestimentos após a 

erosão, na Figura 6.102, que o acréscimo de mais fase cerâmica na matriz metálica 

para os revestimentos aspergidos por HVOF não modificou os tipos de mecanismos 

envolvidos no desgaste erosivo destes revestimentos. Para o revestimento 

NiCr70CCr3% nota-se a presença de mecanismos de desgaste por corte e formação 

de platelets. Em relação aos revestimentos já analisados e depositados por HVOF, a 

diferença observada é a presença de platelets no revestimento desgastado no 

ângulo de ataque de 30º na temperatura ambiente. Segundo a literatura (BELLMAN 

e LEVY, 1981 e HUTCHINGS, 1975) isto é possível para materiais metálicos. 

Constata-se ainda a modificação da morfologia do platelet a partir de 200ºC, isto é, a 

forma do desgaste por este tipo de mecanismo parece ser um somatório de corte e 

platelet. 

Para os revestimentos obtidos por plasma spray, porém, nota-se a clara 

modificação de mecanismos de desgaste com o acréscimo de fase cerâmica. A 

Figura 6.103 aponta para a presença de mecanismos frágeis que promoveram o 

desgaste do revestimento NiCr70CCr31%. Provavelmente, este desgaste gera uma 

microestrutura com marcas de cantos agudos e trincas, provocados pela presença 

de trincas laterais que facilitaram o arranque das lamelas do revestimento. Da 

mesma forma, a presença de pits (circunferências brancas) indica um mecanismo 

frágil de desgaste. 

A Figura 6.104 apresenta a microestrutura do revestimento de HVOF 

NiCr75CCr1,5% após a erosão em ângulos de ataque de 30º e 90º, em função da 

temperatura de ensaio. Nota-se que a presença de 75% de Cr3C2 para os 

revestimentos depositados por HVOF, conduz a um desgaste semelhante ao 

analisado para o revestimento com 70% desta fase. Da mesma forma, o 

revestimento NiCr75CCr1,5% (Figura 6.104) apresenta indícios de mecanismos de 

platelets em 90º e de corte em 30º para todas temperaturas de ensaio investigadas. 

Uma explicação para a modificação da morfologia do mecanismo de platelets 

com o acréscimo de fase cerâmica pode estar na diminuição da plasticidade com o 

acréscimo de fase Cr3C2 nos revestimentos, pois na presença de carbetos é mais 

provável um arrancamento de material do que uma deformação. Além disso, a 
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presença forte de camadas oxidadas tenderia a aumentar o caráter frágil do 

mecanismo de desgaste com o aumento da temperatura. 

 

 
FIGURA 6.103 – Micrografias da superfície do revestimento NiCr70CCr31% após a erosão em 
temperaturas crescentes (25ºC, 200ºC, 400ºC, 600ºC e 800ºC) nos ângulos de incidência de 30º 
e 90º. A imagem foi obtida por microscopia eletrônica de varredura em aumento de 400 vezes.  
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FIGURA 6.104 – Micrografias da superfície do revestimento NiCr75CCr1,5% após a erosão em 
temperaturas crescentes (25ºC, 200ºC, 400ºC, 600ºC e 800ºC) nos ângulos de incidência de 30º 
e 90º. A imagem foi obtida por microscopia eletrônica de varredura em aumento de 400 vezes.  

 

A Figura 6.105 apresenta a microestrutura do revestimento CrC28% após a 

erosão em ângulos de ataque de 30º e 90º, em função do acréscimo da temperatura 

de ensaio. 
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FIGURA 6.105 – Micrografias da superfície do revestimento CrC29% após a erosão em 
temperaturas crescentes (25ºC, 200ºC, 400ºC, 600ºC e 800ºC) nos ângulos de incidência de 30º 
e 90º. A imagem foi obtida por microscopia eletrônica de varredura em aumento de 400 vezes.  

 

No revestimento inteiramente cerâmico CrC28%, depositado por plasma spray, 

observa-se a morfologia típica de mecanismos frágeis e a formação de pits 

(circundados na Figura 6.105), como esperado para materiais cerâmicos, frágeis e, 

como já salientado no item 6.2.2. Com o acréscimo da temperatura de ensaio, nota-
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se apenas que as bordas de arranque do revestimento parecem estar mais 

arredondadas, em relação ao desgaste à temperatura ambiente.  

Visando-se observar a modificação dos mecanismos de desgaste com o 

acréscimo da fase Cr3C2, apresenta-se nas Figura 6.106 a 6.107 a morfologia após o 

desgaste dos revestimentos obtidos por plasma spray e por HVOF nos ângulos de 

ataque de 30º e 90º e nas temperaturas de ensaio de 25ºC e 800ºC, em aumentos 

de 1600 vezes. 

 

 
FIGURA 6.106 – Micrografias da superfície dos revestimentos obtidos por plasma spray (NiCr9%, 
NiCr35CCr29%, NiCr70CCr31% e CrC28%) após a erosão na temperatura ambiente nos ângulos de 
incidência de 30º e 90º. A imagem foi obtida por microscopia eletrônica de varredura em 
aumento de 1600 vezes.  
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A partir da análise das Figuras 6.106 e 6.107, evidencia-se que o acréscimo 

de fase Cr3C2 torna o desgaste erosivo dos revestimentos com caráter mais frágil. 

Constata-se que apenas para o revestimento puramente metálico (NiCr9%), o 

acréscimo de temperatura aumenta a plasticidade do mesmo, a ponto de se 

observar uma partícula de alumina eletrofundida (o erodente) incrustada. Para os 

demais revestimentos, nota-se que na temperatura ambiente prevalecem 

mecanismos de desgaste frágeis (presença de muitas trincas e cantos vivos). Além 

disso, não é possível observar a presença de platelets ou mecanismos de corte. 

 

 
FIGURA 6.107 – Micrografias da superfície dos revestimentos obtidos por plasma spray (NiCr9%, 
NiCr35CCr29%, NiCr70CCr31% e CrC28%) após a erosão na temperatura de 800ºC nos ângulos de 
incidência de 30º e 90º. A imagem foi obtida por microscopia eletrônica de varredura em 
aumento de 1600 vezes.  
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Em 800ºC, porém, constata-se que o acréscimo de fase Cr3C2 torna os 

revestimentos gradativamente mais frágeis. Para o revestimento NiCr35CrC29%, 

nota-se que em 90º há o predomínio de mecanismos frágeis de erosão, sugerido 

pela provável formação de pits. Já em 30º, observa-se a presença de mecanismos 

de corte no revestimento, não observados no ensaio a temperatura ambiente. A 

temperatura de ensaio e o percentual de 65% de fase dúctil devem ter concorrido 

para que o revestimento apresentasse um caráter dúctil de desgaste. O acréscimo 

ainda maior de Cr3C2, isto é 70%, conduziu o revestimento a um desgaste 

tipicamente frágil, apesar do acréscimo de temperatura. A 30º, observa-se que a 

morfologia de desgaste está semelhante àquela citada no item 6.2.2 para materiais 

tipicamente frágeis, apresentada na Figura 6.61c. A 90º, nota-se além de inúmeras 

trincas na microestrutura do revestimento erodido, indícios de pits, sugerindo 

mecanismos de desgaste tipicamente frágeis. 

A partir da análise das Figuras 6.108 e 6.109 observa-se que para os 

revestimentos obtidos por HVOF, o acréscimo de fase Cr3C2 pode tornar o desgaste 

erosivo dos revestimentos com caráter mais frágil, mas apenas para acréscimos 

superiores a 35% de Cr3C2, e assim mesmo, os indícios de desgaste por 

mecanismos frágeis são muito menos evidentes que nos revestimentos obtidos por 

plasma spray.  

A 25ºC para os revestimentos NiCr70CrC3% e NiCr75CrC1,5%, nota-se apenas 

no desgaste em ângulo de ataque de 90º, a presença de alguns cantos vivos e 

possíveis trincas, que degradam a resistência à erosão do material e conduzem ao 

desgaste por mecanismos frágeis. Porém, mesmo assim, estão presentes platelets 

nestas microestruturas. 

A 800ºC, observa-se na Figura 6.100 a presença da possível oxidação dos 

revestimentos (áreas esbranquiçadas nas microestruturas, já salientado no item 

6.1.2) e indícios de mecanismos de erosão dúcteis até o acréscimo de 35% de 

Cr3C2. O acréscimo de 70% e 75% de Cr3C2 não modifica a morfologia dos 

revestimentos erodidos a 30º (mais uma vez caracteristicamente dúctil), e em 90º, 

nota-se a presença de alguns cantos vivos. Pode-se inferir, então, que a modificação 

do tipo de mecanismos de desgaste de dúctil à frágil com o acréscimo de Cr3C2 é 

mais bem evidenciado para os revestimentos obtidos por plasma spray. 
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FIGURA 6.108 – Micrografias da superfície dos revestimentos obtidos por HVOF (NiCr0,5%, 
NiCr35CCr3%, NiCr70CCr3% e NiCr75CrC1,5%) após a erosão na temperatura ambiente nos 
ângulos de incidência de 30º e 90º. A imagem foi obtida por microscopia eletrônica de 
varredura em aumento de 1600 vezes.  

 

Além da modificação da taxa de oxidação e dos mecanismos de desgaste dos 

revestimentos com o acréscimo de temperatura, pode estar ocorrendo a modificação 

das propriedades mecânicas dos mesmos. Visando-se investigar esta provável 

modificação das propriedades mecânicas com a temperatura, apresenta-se os 

gráficos das Figuras 6.110 e 6.111, que relacionam a taxa de erosão com a 

microdureza Vickers medida em topo antes do desgaste, após o desgaste a 

temperatura ambiente e após o desgaste em 800ºC, em função do percentual de 

fase cerâmica para os revestimentos depositados por plasma spray e HVOF, 

respectivamente.  
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FIGURA 6.109 – Micrografias da superfície dos revestimentos obtidos por HVOF (NiCr0,5%, 
NiCr35CCr3%, NiCr70CCr3% e NiCr75CrC1,5%) após a erosão na temperatura de 800ºC nos 
ângulos de incidência de 30º e 90º. A imagem foi obtida por microscopia eletrônica de 
varredura em aumento de 1600 vezes.  

 

Analisando-se o gráfico da Figura 6.110, observa-se a modificação da dureza 

do revestimento com o trabalho mecânico aplicado sobre o mesmo devido ao 

sucessivo impacto de partículas erodentes, nos revestimentos que apresentam fase 

metálica (NiCr9%, NiCr35CrC29% e NiCr70%CrC31%). Nota-se um acréscimo da 

microdureza medida em topo na região desgastada em relação ao revestimento não 

erodido. E como esperado, para temperaturas de ensaio elevadas, deve estar 

ocorrendo uma reorganização da microestrutura, apesar do constante trabalho 

mecânico, pois a microdureza dos revestimento é diminuída. Se o material torna-se 

menos duro, deveria estar sendo facilitado o desgaste por mecanismos de materiais  



 

 244 

0

5

10

15

20

25

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Cr3C2 (% em peso)

T
vo

lu
m

e 
(c

m
3 al

vo
/g

er
o

d
en

te
)*

 1
0-5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

D
u

re
za

 (
H

V
)*

10
2

90o - 25ºC

Microdureza topo 
não erodida

Microdureza topo 
erodida 90o- 25ºC

35

Microdureza topo 
erodida 90o - 800ºC

90o - 800ºC

 
FIGURA 6.110 – Taxa de erosão volumétrica a 90º-25ºC e 90º-800ºC, em função do percentual de 
carbetos na matriz NiCr versus a porosidade, dureza em corte, dureza da superfície antes da 
erosão e dureza da superfície após a erosão a temperatura ambiente e em 800ºC dos 
revestimentos aspergidos por plasma spray.  
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FIGURA 6.111 – Taxa de erosão volumétrica a 90º-25ºC e 90º-800ºC, em função do percentual de 
carbetos na matriz NiCr versus a porosidade, dureza em corte, dureza da superfície antes da 
erosão e dureza da superfície após a erosão a temperatura ambiente e em 800ºC dos 
revestimentos aspergidos por HVOF.  
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dúcteis, isto é corte e platelets. Porém, este último não é observado na literatura com 

o aumento da temperatura (BELLMAN e LEVY, 1981). 

No revestimento metálico NiCr9%, observou-se o desgaste por mecanismos de 

corte desde a temperatura ambiente até 800ºC para ângulos de ataque de 30º. Já, 

os platelets são menos evidentes com o acréscimo de temperatura quando da 

erosão em ângulo de ataque de 90º. Por outro lado, a presença de fase cerâmica 

deixa o material com uma maior dureza, e além disso, como observado nas 

micrografias das Figuras 6.101, 6.103 e 6.105, modificam-se os mecanismos de 

desgaste do revestimento, deixando clara a presença de mecanismos frágeis de 

desgaste, quer sejam pela presença de trincas e cantos vivos após o desgaste, quer 

pela presença de pits.  

Para o revestimento NCr35CCr29%, constata-se que o desgaste na 

temperatura ambiente é superior a 800ºC, fato em desacordo com o que poderia ser 

esperado com base na dureza do material. Porém, observando-se a Figura 6.101, a 

25ºC nota-se a presença de fratura frágil dada pela maior quantidade de trincas e 

regiões angulosas, enquanto que a 800ºC, observa-se o arredondamento das 

bordas do revestimento erodido, o que sugere que antes do arrancamento pode ter 

ocorrido uma deformação plástica, consumindo energia, e diminuindo então a 

quantidade de material arrancado. Outro fato que merece atenção é a taxa de 

desgaste do revestimento CrC28%. Mesmo uma queda na dureza do revestimento 

não conduziu a um menor desgaste, comparado aos demais revestimentos. Este 

fenômeno deve estar relacionado à presença das trincas no revestimento (a 25ºC), 

de pits (em temperaturas elevadas) e doelevado módulo de elasticidade. 

Segundo o gráfico da Figura 6.111, para qualquer que seja a adição de fase 

cerâmica nos revestimentos depositados por HVOF, o acréscimo na temperatura de 

ensaio conduziu a um maior desgaste erosivo. Da mesma forma, a temperatura 

diminuiu a dureza dos revestimentos submetidos ao desgaste a 800ºC, conforme o 

acréscimo de fase cerâmica. Constata-se que para o revestimento NiCr75CCr1,5% há 

uma diminuição acentuada da taxa de erosão, ao contrário do que foi observado 

para a temperatura ambiente. Já, a sua dureza após o desgaste a 800ºC, diminui, 

mas muito menos que para os demais revestimentos, talvez este seja um dos 

porquês para este comportamento da taxa de erosão, isto é, o menor desgaste na 
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temperatura citada. Além disso, a microestrutura mais coesa, de menor porosidade e 

a menor taxa de oxidação podem ter auxiliado para promover esta maior resistência. 

6.4 RESUMO DOS MECANISMOS DE EROSÃO 

A partir dos resultados obtidos neste trabalho a Tabela 6.9 apresenta os 

mecanismos de desgaste erosivo observados nos revestimentos do sistema NiCr-

Cr3C2. 

 

TABELA 6.9 – Resumo dos mecanismos de desgaste erosivo observados nos revestimentos de 
NiCr-Cr3C2. 

Ângulo  
Material T (ºC) 

Baixo (30º) Alto (90º) 

NiCr 25 a 800 Desgaste dúctil (por corte). Desgaste dúctil (formação de 
platelets). 

25  Frágil (regiões angulosas, cantos vivos e pequenas trincas, além de 
pits). 

Cr3C2 
200 a 800 Frágil (cantos vivos, pequenas trincas e a presença de pits), com o 

acréscimo de temperatura leve arredondamento das bordas.  

NiCr35CrC29%: dúctil, semelhante 
ao NiCr. 

NiCr35CrC29%: frágil, semelhante a 
Cr3C2. 

25 
NiCr70CrC31%: frágil, semelhante 
ao CrC28% 

NiCr70CrC31%: frágil, semelhante a 
CrC28%. 

NiCr35CCr29%: Desgaste dúctil 
(por corte), mas em menor 
quantidade que em NiCr. 

NiCr35CCr29%: frágil, (cantos vivos, 
crateras e trincas). 
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200 a 800 
NiCr70CCr31%: frágeis (cantos 
vivos e trincas). 

NiCr70CCr31%: frágeis (cantos 
vivos, trincas e pits). 

25 

Desgaste dúctil (por corte), que 
vão perdendo em dimensão à 
medida que aumenta o teor de 
carbeto.  

NiCr30CrC3%: dúctil na forma de 
platelets, mas em menor 
intensidade que no revestimento 
NiCr. Indícios de desgaste frágil 
(regiões angulares e trincas 
crescentes com o aumento de 
Cr3C2). 

NiCr35CCr3%: Desgaste dúctil 
(por corte). 

NiCr35CCr3%: dúctil na forma de 
platalets, que diminuem de 
intensidade com a temperatura. 

NiCr70CCr3%: Desgaste dúctil 
(por corte). 

NiCr70CCr3%: modificação da 
morfologia do desgaste dúctil na 
forma de platelet, a partir de 
200ºC, onde surge desgaste dúctil 
por corte. 
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200 a 800 

NiCr75CCr3%: Desgaste dúctil 
(por corte). 

NiCr75CCr3%: dúctil na forma de 
platelets. 
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7. CONCLUSÕES 

A resistência à erosão dos revestimentos NiCr-Cr3C2 depende de fatores 

microestruturais (natureza – metálica/cerâmica/poros, proporção, forma, orientação, 

tamanho e distribuição das fases presentes) e de variáveis operacionais como, por 

exemplo, ângulo de ataque do erodente e temperatura de ensaio. Os fenômenos 

atuantes, combinados ou não, são dependentes da temperatura: i) modificação das 

propriedades mecânicas (dureza e módulo de elasticidade); ii) alívio de tensões 

residuais com ou sem propagação de trincas no revestimento e na interface 

revestimento/substrato; iii) incrustação de partículas erodentes e reações com 

oxigênio (formação de óxidos/liberação de CO/CO2). A relação entre o desgaste 

erosivo dos revestimentos e fatores de influência desses fenômenos são a seguir 

apresentados. 

7.1 POROSIDADE E ESTRUTURA LAMELAR 

A microestrutura dos revestimentos NiCr-Cr3C2 apresentaram-se bastante 

diferenciadas. Os revestimentos obtidos por HVOF mostraram-se com baixa 

porosidade, poros pequenos e disseminados. O tamanho de lamela também foi 

diminuto. Os revestimentos obtidos por plasma spray apresentaram lamelas 

maiores, porosidade grosseira e disseminada, além de partículas esféricas indicando 

menor plasticidade quando do choque contra a superfície que encontravam. A 

porosidade no revestimento aumentou com o acréscimo de fase Cr3C2 no sistema 

NiCr-Cr3C2. Porosidade grosseira, ao não permitir uma fixação mais intensa das 

lamelas, concorreriam para uma menor resistência ao desgaste erosivo dos 

revestimentos. 

7.2 INCRUSTAÇÃO E OXIDAÇÃO 

A incrustação é formada por partículas fragmentadas do erodente, durante 

seu choque contra a superfície dos revestimentos, aumentando com o teor da fase 

metálica (NiCr), temperatura de errosão, ângulo de ataque das partículas erodentes 

e porosidade dos revestimentos. A incrustação ocorre mais em função da 
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plasticidade da fase metálica do que em função da porosidade, já que foi próxima a 

zero para o revestimento cerâmico Cr3C2. A formação de uma estrutura 

heterogênea: partículas cerâmicas (alumina eletrofundida) frágeis, incrustadas em 

uma matriz metálica dúctil, concorreria para uma diminuição da taxa de erosão. 

A formação de óxidos a partir de 400ºC na superfície dos revestimentos 

aumenta com a temperatura e com o percentual de fase Cr3C2, já que 

termodinamicamente a formação de óxidos de cromo a partir desta fase é facilitada 

em relação à fase metálica (NiCr). A morfologia dos óxidos na superfície dos 

revestimentos é de plaquetas, sendo com predominância do óxido de cromo em 

relação ao óxido de níquel. O mecanismo de erosão predominante depende de um 

cotejamento entre a taxa de formação do óxido (erosão contralada pela oxidação) e 

a taxa de sua remoção por erosão (pura erosão).  

7.3 TEMPERATURA DE ENSAIO 

7.3.1 TEMPERATURA AMBIENTE 

Os revestimentos de natureza estritamente metálica (NiCr) apresentaram 

comportamento de material dúctil frente ao desgaste erosivo, em corte a 30º (relevo 

ranhurado e sulcado) e na forma de platelets a 90º, com maior rugosidade superficial 

(maior Ra).  

Os revestimentos de natureza cerâmica (Cr3C2) apresentaram um 

comportamento frágil típico: superfície de desgaste com cantos vivos, formação de 

pits e fraturas e um máximo de erosão para ângulos próximos à normal. 

Nos revestimentos NiCr-Cr3C2, com o acréscimo de Cr3C2 na matriz NiCr, o 

mecanismo de desgaste passa de dúctil (protuberâncias superficiais – platelets) a 

frágil, cujo principal indício é o aumento da taxa de erosão para ângulos de ataque a 

90º. A variação da taxa de erosão em função do teor de Cr3C2 apresentou 

comportamento nitidamente dependente do nível de porosidade. Nos 

revestimentos com maior porosidade (aspergidos por plasma spray), o aumento da 

porosidade com o acréscimo de fase cerâmica diminui ainda mais a resistência à 
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erosão. A taxa de erosão cresce exponencialmente com o aumento da porosidade. 

Para revestimentos com menor porosidade (<4%, aspergidos por HVOF), o 

acréscimo da fase cerâmica leva a uma maior resistência à erosão. A porosidade do 

revestimento assume um papel secundário, não sendo possível identificar uma 

relação desta com a resistência à erosão. Para ângulos de ataque de 30°, os 

revestimentos de baixa porosidade não diferiram nitidamente entre si. Observou-se 

que as regiões ranhuradas nos revestimentos (sugerindo a deformação plástica e 

mecanismos dúcteis de corte) vão perdendo em dimensão à medida que aumenta o 

teor de Cr3C2 no revestimento.  

7.3.2 TEMPERATURAS ELEVADAS 

Para os revestimentos NiCr, de natureza estritamente metálica, a tendência 

da taxa de erosão em função da porosidade e da temperatura de ensaio indica que o 

aumento da porosidade atua no sentido de diminuir a resistência à erosão, desde a 

temperatura ambiente até a temperatura de 400ºC. Acima desta temperatura, ocorre 

uma inversão, isto é, o aumento da porosidade proporciona um menor desgaste 

erosivo, bastante acentuado na temperatura de 800ºC. Isto ocorre devido à mudança 

de mecanismos de erosão: de pura erosão (em temperaturas de até 400ºC para 

ambos os revestimentos metálicos, e acima desta para o revestimento de menor 

porosidade) para erosão contralada pela oxidação (em temperaturas acima de 

400ºC para o revestimento metálico de maior porosidade). 

O aumento da temperatura proporciona também um aumento da ductilidade 

da matriz metálica. Para revestimentos de maior porosidade há um aumento da 

incrustação de partículas erodentes. Com isso, as características de ambas as fases 

(alumina incrustada e matriz metálica) se manifestaram. Os ângulos de ataque têm 

pouca, ou nenhuma, influência no desgaste erosivo para a temperatura de 800°C, se 

comparado ao desgaste à temperatura ambiente. Para revestimentos de menor 

porosidade manifesta-se também um alívio de tensões (sugerida pelos valores de 

microdureza Vickers), influenciando na resistência à erosão. A taxa de erosão variou 

significativamente com a temperatura, sendo bastante maior para ângulos de ataque 

de 30° em relação a 90°, como era de se esperar para um material eminentemente 

dúctil sob ataque erosivo.  
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A morfologia do desgaste dos revestimentos metálicos em temperaturas de 

ensaio elevadas foi bastante semelhante à temperatura ambiente, ou seja, 

mecanismos dúcteis de corte em ângulos de ataque de 30º e mecanismos dúcteis 

na forma de platelets em ângulos de ataque de 90º. Os dados de rugosidade da 

superfície antes e após o ensaio de erosão inferem um comportamento dúctil, para 

os revestimentos NiCr investigados, notoriamente quando submetidos à erosão a 

temperaturas mais elevadas. 

Para os revestimentos Cr3C2, de natureza estritamente cerâmica, a taxa de 

erosão aumentou com o ângulo de ataque para qualquer temperatura de ensaio, o 

quê é característico para materiais frágeis. Uma inflexão entre a taxa de erosão 

verificada para o ângulo de ataque de 45° e o de 60° desaparece para as 

temperaturas acima de 400ºC. As micrografias dos revestimentos após a erosão nas 

temperaturas investigadas são muito similares, com a presença de cantos vivos e 

pequenas trincas e pits, como esperado para materiais frágeis. 

Para os revestimentos NiCr-Cr3C2, a resistência à erosão é fortemente 

dependente do teor de Cr3C2 e da porosidade. Nos revestimentos de maior 

porosidade, o aumento da temperatura e menor teor de Cr3C2 concorrem para a 

atuação de mecanismos de erosão dúctil (por corte). Maiores teores de Cr3C2 levam 

à preponderância de erosão por mecanismo frágil, caracterizado pela presença de 

pits. Nos revestimentos de menor porosidade, o mecanismo de desgaste 

preponderante resulta de um somatório de desgastes dúcteis de corte e platelet, 

variando um e outro de importância, em função do teor de Cr3C2, da temperatura, da 

porosidade e do ângulo de ataque. 
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8. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

A partir da realização deste trabalho, é possível fazer as seguintes sugestões 

para trabalhos futuros: 

i) Avaliar a resistência à erosão dos revestimentos estudados neste trabalho, 

a partir da mesma forma de obtenção, em outros equipamentos que 

simulem o desgaste erosivo, visando caracterizar e quantificar a 

modificação no dano causado a estas estruturas; 

ii) Avaliar a influência do tamanho dos carbetos no desgaste erosivo destes 

revestimentos, através da análise da resistência à erosão de 

revestimentos de composição química similar, porém com carbetos 

nanoestruturados; 

iii) Avaliar a influência da velocidade de impacto das partículas no desgaste 

erosivo destes revestimentos, considerando também o grau de oxidação e 

a incrustação de partículas erodentes; 

iv) Avaliar a influência de diferentes tipos de partículas erodentes, bem como 

diferentes tamanhos destas partículas.  
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Anexo I – Taxa de erosão em cm3/g, em perda de volume por massa de erodente impactada sobre os revestimentos do 
sistema NiCr-Cr3C2. 
 
 
Tabela I.I - Taxa de erosão em cm3/g, em perda de volume por massa de erodente impactada sobre os revestimentos do sistema 
NiCr-Cr3C2. 

Temperatura (ºC) 

25 200 400 600 800 Revestimento 

Ângulo 
de 

ataque 
(º) Tvolume (cm3/g) Erro (%) Tvolume (cm3/g) Erro (%) Tvolume (cm3/g) Erro (%) Tvolume (cm3/g) Erro (%) Tvolume (cm3/g) Erro (%) 

30 1,2939*10-5 1,00 1,2892*10-5 0,94 1,1556*10-5 1,25 1,3471*10-5 1,18 2,6717*10-5 0,78 

45 1,2415*10-5 0,96 1,0949*10-5 1,08 1,1190*10-5 1,08 1,4696*10-5 1,13 1,9545*10-5 0,94 

60 1,2009*10-5 1,03 0,9690*10-5 1,22 0,8043*10-5 1,35 1,2652*10-5 1,30 2,1806*10-5 0,88 
NiCr0,5% 

90 1,1583*10-5 1,04 0,6192*10-5 1,72 0,6342*10-5 1,71 1,0784*10-5 1,48 1,4847*10-5 1,13 

30 2,0514*10-5 3,30 1,8559*10-5 3,51 1,0375*10-5 6,18 1,1655*10-5 9,71 -0,1591*10-5 13,10 

45 1,6997*10-5 3,01 1,6223*10-5 4,05 1,0177*10-5 6,27 1,0749*10-5 8,26 -0,4471*10-5 20,70 

60 1,3982*10-5 4,38 1,2492*10-5 5,03 0,8001*10-5 8,51 1,1357*10-5 7,55 -0,4393*10-5 20,73 
NiCr9% 

90 1,2611*10-5 5,34 1,0399*10-5 6,27 0,5720*10-5 11,18 0,8973*10-5 9,88 -0,3284*10-5 17,31 

30 0,7523*10-5 1,73 0,8713*10-5 1,54 1,1758*10-5 1,30 1,5715*10-5 1,33 1,7002*10-5 1,31 

45 0,8680*10-5 1,54 1,1019*10-5 1,32 0,7702*10-5 1,78 1,9537*10-5 1,22 1,6672*10-5 1,33 

60 0,9415*10-5 1,51 1,0902*10-5 1,25 0,7189*10-5 1,77 1,0458*10-5 1,90 1,3482*10-5 1,45 
NiCr35CrC3% 

90 0,9016*10-5 1,55 0,8952*10-5 1,43 0,6983*10-5 1,90 1,4938*10-5 1,41 1,5686*10-5 1,35 

30 7,9219*10-5 1,64 6,8589*10-5 1,74 4,6552*10-5 2,32 9,4182*10-5 1,99 9,7424*10-5 1,76 

45 12,1288*10-5 1,30 6,4809*10-5 1,84 6,8979*10-5 1,76 11,3514*10-5 1,65 11,2343*10-5 1,61 

60 17,2493*10-5 1,15 7,4785*10-5 1,62 8,9859*10-5 1,51 10,9042*10-5 1,73 12,9136*10-5 1,57 
NiCr35CrC29% 

90 18,9384*10-5 1,14 9,8954*10-5 1,41 9,1595*10-5 1,50 13,3395*10-5 1,46 13,8987*10-5 1,52 
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30 0,6234*10-5 2,17 0,6511*10-5 2,07 0,6175*10-5 2,22 1,0757*10-5 2,06 1,5405*10-5 1,43 

45 0,7039*10-5 1,95 0,8343*10-5 1,99 1,1390*10-5 1,45 1,5800*10-5 1,44 1,3086*10-5 1,67 

60 0,6896*10-5 2,07 0,6900*10-5 2,07 1,0416*10-5 1,46 1,6522*10-5 1,31 2,4523*10-5 1,11 
NiCr70CrC3% 

90 0,7371*10-5 1,96 0,6619*10-5 2,08 0,9363*10-5 1,56 1,7854*10-5 1,23 1,9465*10-5 1,25 

30 13,1484*10-5 1,34 8,3609*10-5 1,65 13,3428*10-5 1,34 19,8616*10-5 1,37 8,2709*10-5 2,85 

45 18,4975*10-5 1,21 10,6442*10-5 1,44 14,6237*10-5 1,30 20,9908*10-5 1,27 18,5888*10-5 1,40 

60 19,5824*10-5 1,19 13,6709*10-5 1,31 20,3921*10-5 1,18 22,0013*10-5 1,28 18,4458*10-5 1,36 
NiCr70CrC31% 

90 22,7972*10-5 1,16 15,3834*10-5 1,26 21,5799*10-5 1,16 25,9500*10-5 1,25 22,5606*10-5 1,30 

30 0,6120*10-5 4,06 0,5989*10-5 4,06 0,6016*10-5 4,03 0,4437*10-5 7,85 1,2202*10-5 3,11 

45 0,6847*10-5 3,58 1,3733*10-5 1,86 0,8244*10-5 2,97 0,4856*10-5 5,64 1,2897*10-5 2,56 

60 0,7835*10-5 3,03 1,2995*10-5 1,95 0,8506*10-5 2,86 0,6253*10-5 5,03 1,5377*10-5 2,24 
NiCr75CrC1,5% 

90 0,8148*10-5 3,03 1,0130*10-5 1,85 0,8607*10-5 2,83 0,6891*10-5 5,07 1,20812*10-5 2,90 

30 7,6778*10-5 1,69 7,8519*10-5 1,66 8,1371*10-5 1,67 6,8998*10-5 2,59 5,4651*10-5 2,88 

45 10,3047*10-5 1,45 8,1966*10-5 1,64 9,7902*10-5 1,48 12,5887*10-5 1,63 11,5288*10-5 1,68 

60 14,8548*10-5 1,24 11,3181*10-5 1,22 9,3306*10-5 1,52 13,6942*10-5 1,56 12,4884*10-5 1,61 
CrC28% 

90 14,6561*10-5 1,24 11,9322*10-5 1,36 10,4148*10-5 1,44 15,6748*10-5 1,41 14,0565*10-5 1,51 
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Anexo II – Taxa de erosão corrigida (considerando o ganho de massa devido a oxidação e incrustação de partículas 
erodentes) em cm3/g, em perda de volume por massa de erodente impactada sobre os revestimentos do sistema NiCr-
Cr3C2. 
 
Tabela I.II - Taxa de erosão corrigida em cm3/g, em perda de volume por massa de erodente impactada sobre os revestimentos do 
sistema NiCr-Cr3C2. 
 

Temperatura (ºC) 

25 200 400 600 800 Revestimento 

Ângulo 
de 

ataque 
(º) Tvolume (cm3/g) Erro (%) Tvolume (cm3/g) Erro (%) Tvolume (cm3/g) Erro (%) Tvolume (cm3/g) Erro (%) Tvolume (cm3/g) Erro (%) 

30 1,3034*10-5 1,14 1,2995*10-5 1,07 1,1762*10-5 1,45 1,3343*10-5 1,96 2,6985*10-5 0,78 

45 1,2507*10-5 1,10 1,1076*10-5 1,25 1,1366*10-5 1,24 1,4542*10-5 1,38 1,9812*10-5 0,93 

60 1,2113*10-5 1,19 0,9839*10-5 1,42 0,8224*10-5 1,57 1,2467*10-5 1,32 2,2059*10-5 0,87 
NiCr0,5% 

90 1,1696*10-5 1,20 0,6369*10-5 2,01 0,6554*10-5 1,99 1,0548*10-5 1,51 1,5067*10-5 1,10 

30 2,1087*10-5 3,91 1,9338*10-5 4,10 1,1645*10-5 6,74 1,3356*10-5 8,48 0,6476*10-5 12,31 

45 1,7592*10-5 4,61 1,7121*10-5 4,69 1,1533*10-5 6,77 1,1915*10-5 7,46 0,4829*10-5 19,17 

60 1,4558*10-5 5,13 1,3459*10-5 5,71 0,9549*10-5 8,73 1,2318*10-5 6,96 0,4667*10-5 19,49 
NiCr9% 

90 1,3307*10-5 6,19 1,1623*10-5 6,87 0,7361*10-5 10,65 0,9633*10-5 9,20 0,5489*10-5 16,34 

30 0,7628*10-5 2,03 0,8876*10-5 1,79 1,2038*10-5 1,48 1,6195*10-5 1,29 1,8761*10-5 1,19 

45 0,8782*10-5 1,79 1,1193*10-5 1,52 0,7992*10-5 2,05 2,0017*10-5 1,19 1,8414*10-5 1,20 

60 0,9159*10-5 1,76 1,1067*10-5 1,43 0,7473*10-5 2,04 1,0894*10-5 1,82 1,5070*10-5 1,29 
NiCr35CrC3% 

90 0,9114*10-5 1,82 0,9127*10-5 1,65 0,7312*10-5 2,18 1,5289*10-5 1,38 1,7329*10-5 1,23 

30 7,9429*10-5 1,87 6,9197*10-5 1,99 4,7502*10-5 2,70 9,4845*10-5 1,98 10,4778*10-5 1,64 

45 12,1487*10-5 1,42 6,5422*10-5 2,12 6,9857*10-5 2,02 11,4231*10-5 1,64 11,9535*10-5 1,51 

60 17,2686*10-5 1,23 7,5364*10-5 1,85 9,0655*10-5 1,71 10,9894*10-5 1,72 13,6962*10-5 1,48 
NiCr35CrC29% 

90 18,4568*10-5 1,20 9,9532*10-5 1,57 9,2184*10-5 1,69 13,4392*10-5 1,44 14,6819*10-5 1,44 
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30 0,6349*10-5 2,57 0,6644*10-5 2,43 0,6299*10-5 2,62 1,1336*10-5 1,96 1,6689*10-5 1,33 

45 0,7149*10-5 2,30 0,8510*10-5 2,33 1,1532*10-5 1,67 1,6341*10-5 1,40 1,4415*10-5 1,52 

60 0,7009*10-5 2,44 0,7049*10-5 2,43 1,0553*10-5 1,69 1,7016*10-5 1,28 2,5843*10-5 1,06 
NiCr70CrC3% 

90 0,7478*10-5 2,32 0,6770*10-5 2,44 0,9507*10-5 1,81 1,8337*10-5 1,20 2,0719*10-5 1,17 

30 13,1667*10-5 1,46 8,4120*10-5 1,86 13,4192*10-5 1,45 19,9872*10-5 1,36 17,0473*10-5 1,38 

45 18,5172*10-5 1,28 10,6947*10-5 1,59 14,6945*10-5 1,40 21,0598*10-5 1,27 18,9923*10-5 1,37 

60 19,6028*10-5 1,24 13,7224*10-5 1,42 20,4533*10-5 1,24 22,0369*10-5 1,28 18,8226*10-5 1,33 
NiCr70CrC31% 

90 22,8208*10-5 1,20 15,4348*10-5 1,35 21,6259*10-5 1,21 25,9061*10-5 1,25 22,9906*10-5 1,28 

30 0,6336*10-5 5,28 0,6324*10-5 4,70 0,6418*10-5 4,61 0,4703*10-5 6,89 1,1584*10-5 3,01 

45 0,7053*10-5 4,23 1,4054*10-5 2,18 0,8641*10-5 3,45 0,4435*10-5 5,42 1,2789*10-5 2,35 

60 0,8028*10-5 3,59 1,3305*10-5 2,29 0,8896*10-5 3,32 0,5862*10-5 5,23 1,5681*10-5 2,20 
NiCr75CrC1,5% 

90 0,8338*10-5 3,60 1,0414*10-5 2,15 0,8993*10-5 3,27 0,7179*10-5 4,80 1,2349*10-5 2,83 

30 7,6965*10-5 1,93 7,8921*10-5 1,89 8,2065*10-5 1,89 7,2227*10-5 2,48 5,7859*10-5 2,73 

45 10,3243*10-5 1,62 8,2389*10-5 1,86 9,8560*10-5 1,64 12,8802*10-5 1,59 11,8507*10-5 1,63 

60 14,8742*10-5 1,33 11,3480*10-5 1,30 9,3952*10-5 1,69 13,9730*10-5 1,53 12,8106*10-5 1,57 
CrC28% 

90 14,6763*10-5 1,32 11,9781*10-5 1,48 10,4771*10-5 1,59 15,9073*10-5 1,39 14,3712*10-5 1,48 
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Anexo III – Propriedades mecânicas dos revestimentos do sistema NiCr-Cr3C2. 
 
Tabela III.I – Nanodureza Vickers obtida por nanoidentação Vickers na face lateral dos 
revestimentos do sistema NiCr-Cr3C2. 

Revestimentos Nanodureza (HV) Erro (%) Erro (HV) 

NiCr0,5% 483,8 4,3 20,8 

NiCr35CrC3% 1137,6 2,3 25,8 

NiCr70CrC3% 1332,0 2,8 36,7 
HVOF 

NiCr75CrC1,5% 1070,1 3,5 37,3 

NiCr9% 312,9 4,9 15,3 

NiCr35CrC29% 1179,0 8,8 104,1 

NiCr70CrC31% 1467,3 6,3 93,0 
Plasma spray 

CrC28% 966,4 7,7 73,9 

 

Tabela III.II – Módulo de elasticidade obtido por nanoidentação Vickers na face lateral dos 
revestimentos do sistema NiCr-Cr3C2. 

Revestimentos Módulo de 
Elasticidade (GPa) 

Erro (%) Erro (GPa) 

NiCr0,5% 199,1 3,8 7,6 

NiCr35CrC3% 253,3 4,4 11,1 

NiCr70CrC3% 304,2 2,9 8,8 
HVOF 

NiCr75CrC1,5% 236,1 9,5 22,4 

NiCr9% 135,9 13,5 18,3 

NiCr35CrC29% 252,2 11,6 29,3 

NiCr70CrC31% 212,9 5,2 11,1 
Plasma spray 

CrC28% 147,6 5,0 7,4 

 
Tabela III.III – Microdureza Vickers obtida por microidentação Vickers no topo dos 
revestimentos do sistema NiCr-Cr3C2. 

Como 
aspergido 

Erodido 90º - 
25ºC 

Erodido 90º - 
800ºC 

Erodido e aliviado 
(800ºC) 

Revestimentos 
Dureza 
(HV) 

DP 
(HV) 

Dureza 
(HV) 

DP 
(HV) 

Dureza 
(HV) 

DP 
(HV) 

Dureza 
(HV) DP (HV) 

NiCr0,5% 386,6 24,8 439,8 14,8 315,4 14,5 314,7 16,5 

NiCr35CrC3% 819,0 50,4 1222,1 41,8 1065,7 79,7   

NiCr70CrC3% 947,2 65,4 1414,7 61,3 1351,3 72,6   

NiCr75CrC1,5% 913,4 42,1 1213,5 66,4 1314,3 36,6   

NiCr9% 257,5 17,9 368,7 33,9 296,6 31,5 289,4 18,4 

NiCr35CrC29% 554,6 86,9 1372,1 123,9 1108,9 64,7   

NiCr70CrC31% 636,6 60,3 1480,7 37,6 1347,4 67,7   

CrC28% 444,3 43,1 490,1 55,7 572,4 92,2 420,0 5,2 

*DP = Desvio padrão obtido pela média de 10 identações.



 

 270 

Anexo IV – Incrustação de partículas erodentes de alumina eletrofundida com o aumento do 
Cr3C2 e da temperatura de erosão. 
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Figura IV.1 - Incrustação de partículas erodentes em função do percentual de Cr3C2 para as 
diferentes temperaturas de erosão nos revestimentos obtidos por plasma spray. 
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Figura IV.2 - Incrustação de partículas erodentes em função do percentual de Cr3C2 para as 
diferentes temperaturas de erosão nos revestimentos obtidos por HVOF. 


