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METALIZAÇÃO DE VÁLVULAS EM FERRO FUNDIDO NODULAR 
(Processo de Revestimento) 

 
1 INTRODUÇÃO  
 
 Este projeto apresentará algumas aplicações de um processo metalúrgico conhecido com 
metalização, um processo relativamente novo, que conta com diversas aplicações práticas na 
manutenção e revestimento de peças e componentes metálicos ou não-metálicos. Também 
contaremos com um estudo de caso para ilustrar uma aplicação de metalização realizada em 
válvulas em ferro fundido nodular utilizando como consumível um arame de aço inox.  
 
1.1 APLICAÇÃO DA METALIZAÇÃO NA INDÚSTRIA 
  
 Existem diversas aplicações de metalização atualmente utilizados nas indústrias em geral 
(automotiva, metalúrgica, têxtil, hospitalar etc.), mas sua utilização maior é na recuperação 
mecânica de componentes em geral, e também para revestir peças de diversos materiais 
similares ou  dissimilares e geometrias variadas para proteção contra corrosão ou fadiga. 
 
1.2 VISÃO GERAL DO PROCESSO UTILIZADO 
 
 A metalização ou aspersão térmica consiste de um grupo de processos nos quais 
partículas finamente divididas de materiais para revestimentos, metálicos ou não metálicos, são 
depositadas sobre uma superfície previamente preparada, na condição fundida ou de 
semifundidos, para formar um revestimento. O calor necessário para a operação é gerado numa 
pistola de metalização e pode vir da queima de um gás combustível através do processo por 
chama à gás (flame spray) ou por um arco elétrico (arc spray).   
 
1.3 BENEFÍCIOS ALCANÇADOS 

 
Dentre os benefícios alcançados pela utilização deste processo, é necessário ressaltar os que 
agregam maior valor e que são os mais utilizados: 
 

 revestimento anticorrosivo 
 metalização para recuperação de peças 
 metalização para beneficiamento de peças 
 revestimento de materiais dissimilares 

 
 
 Outros benefícios alcançados em relação ao revestimento é que o processo permite uma 
boa taxa de deposição com uma zona afetada pelo calor muito pequena, metalização de ferro 
fundido e outros materiais frágeis.   
 
1.4 MOTIVO DO ESTUDO DE CASO 
 
 Este estudo de caso foi escolhido especificamente por demonstrar um dos usos mais 
impressionantes da metalização no revestimento de materiais com dureza muito alto e baixa 
ductilidade, o ferro fundido nodular, que apresenta diversas aplicações de componentes, como as 
válvulas escolhidas, possui fácil usinabilidade e baixo custo de produção e fundição, porém é um 
material de soldabilidade ruim. 
 
2 METALIZAÇÃO 
 
2.1 PROCESSO POR CHAMA À GÁS 
 



 No processo de metalização por chama à gás ou flame spray, um metal em forma de 
arame ou pó se funde pelo calor da chama gerado pela queima dos gases combustíveis 
(acetileno, gás natural, GLP ou gás propano) e oxigênio. Através de um forte jato de ar (ar 
comprimido), as partículas derretidas são pulverizadas chocando-se sobre a superfície da peça 
previamente preparada.  
 
 Aspersão térmica a chama utilizando pó – utilizando o material de aporte na forma de 
pó tem-se a alimentação de gás de forma axial e a alimentação do pó para a pistola é geralmente 
por gravidade, na qual as partículas têm a mínima velocidade no momento do encontro com a 
chama. E neste instante ocorre a fusão e um jato de ar comprimido as projeta contra o substrato. 
Neste processo utilizando o pó, o revestimento apresenta menor resistência adesiva e resistência 
coesiva e uma maior porosidade em geral. Isto ocorre devido as menores velocidades alcançadas 
pelas partículas. Por isso, as aplicações recomendadas são quando utilizadas com materiais 
chamados autofluxantes, princialmente ligas a base de níquel.  
 Após serem depositados os materiais com essas ligas, o revestimento é aquecido até se 
fundir, com auxílio de maçaricos ou fornos, para atingir a densificação e aderência desejadas. 
Porém, as camadas de revestimento são limitadas às faixas de temperatura de fusão, sem que 
haja descamação.   
 
 Aspersão térmica a chama utilizando arame – Para aplicação com o material na forma 
de vareta ou arame, o equipamento deve possuir um sistema de alimentação, que pode ser 
através de roletes, que são tracionados por um motor elétrico, pneumático ou por uma turbina de 
ar. 
 O arame é alimentado de foma contínua e concêntrica, e é fundido no bocal por uma 
chama de gás combustível, conforme descrito anteriormente. O material é aspergido pelo uso de 
ar comprimido e pela configuração do bocal. O fluxo de ar lançado sobre as partículas fundidas, 
fazendo com que haja a pulverização com maior velocidade (energia cinética) até o substrato. 
Esta energia é aumentada pelo ar comprimido de duas maneiras: 
 
 * Distribuição de gases combustíveis ao redor do arame para uma fusão uniforme  
  * Assegurar o tempo suficiente de permanência do arame na chama para uma 
fusão  eficiente, mesmo utilizando-se velocidades de ar comprimido elevadas.   
  
 
2.3 METALIZAÇÃO POR ARCO ELÉTRICO (ARC SPRAY)  
 
 No processo de metalização por arco elétrico ou arc spray, o arco elétrico é obtido no bico 
de uma pistola aonde chegam dois arames do material de deposição. Provoca-se um diferencial 
de potencial abrindo o arco elétrico, que funde os arames. Um sistema mecânico ou elétrico puxa 
os arames continuamente ao mesmo tempo em que um forte jato de ar comprimido é dirigido na 
região, pulverizando o metal fundido contra a superfície da peça  
  
2.4 REVESTIMENTO ANTICORROSIVO 
  
 Este processo vem crescendo amplamente nas indústrias em geral, devido ao baixo custo 
dos equipamentos, facilidade de aplicação, domínio da tecnologia e a eficiência nos resultados. 
Os revestimentos de metalização garantem excelente proteção contra a corrosão, onde a 
aplicação de uma camada de 0,3 mm de Zinco numa estrutura metálica, protege a mesma contra 
corrosão sob ação atmosférica por um período que varia de 30 a 40 anos. 
 Uma das maiores vantagens desse processo é a possibilidade de aplicar camadas de 
Zinco, alumínio ou liga destes metais sem restrição quanto a sua espessura, sendo ainda um 
processo rápido, econômico e que pode ser executado com o equipamento em movimento, em 
peças de qualquer tamanho, sem que haja transferência de temperatura em excesso. 
 Podem ser aplicadas com sucesso em cascos de navios, pontes, esquadrias, postes, 
comportas de hidroelétricas, tubulações entre outras inúmeras estruturas e peças metálicas 
sujeitas à corrosão. 



 
2.5 APLICAÇÃO SEMELHANTE (CLADDING) 
 
 O Cladding é um processo de revestimento por fusão ou sinterização, onde o feixe do laser 
é utilizado para fundir ou sinterizar o material de liga no substrato. Um tipo bem comum é utilizar 
como matéria-prima o pó do metal de liga, que é depositado no substrato como uma camada 
fundida. Nesse caso, uma pequena parte do subtrato é fundida. O pó é utilizado porque ele é mais 
facilmente fundido se comparado com um arame por exemplo. Isso se deve a alta energia livre da 
superfície dos pós. 
 Dependendo das propriedades que se deseja obter escolhe-se a liga. 
 
3 MATERIAIS 
 
3.1 METAL DE BASE 
 

O metal de base utilizado é o Ferro Fundido Nodular A536 65-45-12. Muitas vezes é usado 
como um substituto direto para o aço ao carbono por oferecer reduções significativas no custo e 
para peças que exigem uma grande quantidade de usinagem. 
O A536 65-45-12 tem uma composição Ferritica. As propriedades mecânicas serão semelhantes 
aos aços de baixo carbono que contenham até 0,25% de carbono, incluindo o aço 1010, 1018, 
11l17, 12l14, e 1020, sua composição e propriedades mecânicas estão contidas na tabela 1. 

 

 
                  Tabela 1 – Composição química e propriedades mecânicas 

Fonte: Total matéria 

 

 



3.2 METAL DE ADIÇÃO 

 
O consumível utilizado durante o processo de metalização foi o AWS ER 316 A5.9, Aço 

Austenítico com o diâmetro de 3,17 mm, suas características se encontram na tabela 2. 
 

 
Tabela 2 – Características do metal de adição 

Fonte: ESAB 
 
4 PROCESSO (ESTUDO DE CASO) 
 
4.1 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 
 
4.1.1 PISTOLA DE METALIZAÇÃO 
 
Wirejet'96 (12E)  
 
Pistola de metalização modelo 12E para aplicação com arames de diâmetro 3,17mm de alto e 
baixo ponto de fusão. (figura 1) 
Ajustada para gás acetileno e velocidade standard. 
Acompanha manual em português, suporte p/ fixação da pistola ao torno e os conjuntos de 
ferramentas, peças sobressalentes.                                                    
 
4.1.2 UNIDADE DE CONTROLE E FILTRO DE AR 
 

O ar comprimido geralmente contem bastante óleo e umidade, o que pode enfraquecer o 
agarramento e a força do revestimento metalizado. Para prevenir isto, um filtro na saída do 
compressor deverá ser usado. 
O filtro condensa o vapor de água e o purgador, incorporado a este filtro, expeli a água que sai por 
um dreno automático. Esta unidade removerá também a contaminação do óleo na linha de ar. 
(figura 2) 
 
4.1.3 MANGUEIRAS 
 
O conjunto de duas mangueiras MSS-8H é requerido para conectar o fluxômetro aos gases. Este 
conjunto inclui uma mangueira para o oxigênio (verde) e uma mangueira para o gás combustível 
(vermelha), ambas com 1,5 metros de comprimento.  
O conjunto de três mangueiras MSS-6H consiste em uma mangueira de ar (Preta) mais duas para 
os gases conforme citado acima, estas mangueiras são usadas para a passagem do ar, oxigênio 
e gás de combustível procedentes do fluxômetro e da unidade de controle de filtro de ar. (figura 3) 
 



4.1.4 FLUXÔMETRO DE AR COMPRIMIDO 
 

O objetivo principal do fluxômetro de ar é controlar e medir o fluxo de ar para a pistola de 
metalização. 
Para cada tipo de arame existe um parâmetro de fluxo de ar adequado. A tabela de parâmetros 
registra este valor no qual devera ser fixado neste fluxômetro. Depois de a pistola estar 
funcionando com todos os gases e o ar comprimido, ajusta-se este fluxo até o valor fixado no 
fluxômetro de ar. Com o ajuste feito, a metalização procede adequadamente. (figura 4) 

 
4.1.5 FLUXÔMETRO DE GASES 
 

O fluxômetro de gases indica os fluxos de oxigênio e o do gás combustível que chegam até 
a pistola.  

É uma das ferramentas mais importantes da metalização. Consegue-se alta eficiência 
quando os fluxos dos gases são balanceados. Pequenas mudanças nos fluxos de oxigênio e do 
gás combustível alteraram a eficiência da metalização. 
Se as pressões estão ajustadas para dar uma correta leitura no fluxômetro os fluxos de oxigênio e 
do gás combustível estarão balanceados regularmente, apesar dos medidores de pressão 
estarem inexatos pelo consumo de gases ou os diâmetros das mangueiras estarem torcidos. Por 
esta razão o fluxômetro proporciona um método seguro de manter a chama balanceada e alta 
eficiência na operação. A instalação pode estar próxima aos cilindros dos gases, assim pode ser 
facilmente vistos quando se ajusta a pressão dos reguladores dos cilindros de gases. (figura 5) 
 

 
 

Figura 1 – pistola de metalização  Figura 2 
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4.2 GASES E CONSUMÍVEIS 
 
Para a Metalização utilizaremos o processo oxiacetileno pela alta temperatura atingida combinado 
com o ar comprimido para expulsar o metal derretido. 

 
4.2.1 OXIGÊNIO 
 

O gás oxigênio é um composto molecular, oxigênio constituído por moléculas diatômicas. É o 
elemento mais abundante na natureza. O ar atmosférico encerra 21 % de oxigênio em volume e 
as águas dos oceanos, mares, rios e lagos contêm 89% de oxigênio em peso. Suas principais 
características físico-químicas estão resumidas na tabela 2. 

Principais características físico-químicas do gás oxigênio 

Propriedades organolépticas Incolor. inodoro e insípido 

Solubilidade em água Pouco solúvel 

Fórmula molecular O2 

Massa molar 32,00 g/mol 

Ponto de fusão -218,79°C 

Ponto de ebulição -182,95°C 

Densidade no estado gasoso 1.429 x 10-3g/cm3(O°C) 

Densidade no estado sólido 1,27 g/cm3(-218,9°C) 

Reatividade química Comburente e oxidante 

Tabela 2 – Características do Oxigênio 
 Fonte: Brasil Escola 

O oxigênio reage facilmente com metais e não metais originando a oxidação e com compostos 
orgânicos, causando a combustão. Exemplos: 

A combustão do acetileno (C2H2) com oxigênio (O2) resulta na denominada chama 
oxiacetilênica cuja temperatura atinge 3120°C, superior a outras combinações do oxigênio com 
outras substâncias como, por exemplo, oxigênio + propano: 2750°C; oxigênio + metano: 2730°C; 
oxigênio + hidrogênio: 2500°C. 

 
 



4.2.2 ACETILENO 
 

Acetileno ou etino é um hidrocarboneto que pertence ao grupo dos alcinos, apresentando uma 
ligação tripla entre os carbonos. Suas principais características físico- químicas estão na tabela 3. 

Principais características físico-químicas do acetileno puro 

Propriedades 
organolépticas Incolor e inodoro 

Fórmula molecular C2H2 

Massa molar 26.038 g/mol 

Ponto de fusão -81 °C 

Ponto de ebulição -84 °C 

Densidade no estado 
gasoso 1,1749 g/L {0°C, 1atm) 

Solubilidade em água Pouco solúvel 

Reatividade química Combustível, altamente inflamável 

Tabela 3 – Características do Acetileno – fonte – escola Brasil 

O acetileno é muito solúvel em alguns líquidos devido à formação de dipolo hidrogênio do 
acetileno com oxigênio do solvente. 

A solubilidade do acetileno num determinado solvente aumenta com a pressão e temperatura; 
porém, em água, a solubilidade do acetileno diminui com pressão baixa e aumento da 
temperatura. Em acetona, a solubilidade do acetileno é proporcional à pressão, portanto é o 
melhor solvente. 

A mistura do oxigênio com acetileno (oxiacetileno) produz na queima uma chama, cuja 
temperatura pode atingir valores de até 3100°C. 

O acetileno comum tem cheiro desagradável devido à presença de impurezas como a fosfina 
(PH3), arsina (ASH3), sulfeto de hidrogênio (H2S) e amônia (NH3). 

O acetileno para fins industriais é sintetizado através da reação do carbureto ou carbeto de 
cálcio (CaC2) em água, de acordo com reações químicas, como: síntese do CaC2, em que o 
processo é realizado em forno elétrico, e hidrólise do carbeto de cálcio. 

A produção do acetileno se faz em geradores, onde o carbeto de cálcio e água reagem, 
produzindo acetileno e impurezas. As impurezas do acetileno são: água em suspensão, ar 



atmosférico 0,2-0,4%, fosfina, sulfeto de hidrogênio, arsina e amônia e também podem aparecer 
hidrogênio, metano, monóxido de carbono, etc. 

Um dos processos para melhorar a pureza do acetileno é passá-lo por uma torre de 
purificação que contém ácido sulfúrico (H2S04) e por outra com soda cáustica (NaOH). Em 
seguida, o acetileno é comprimido e atravessa colunas de secadores e finalmente é 
acondicionado em cilindros. 

O acetileno é um gás, porém quando comprimido a pressões altas torna-se explosivo. Após 
estudos verificou-se que o acetileno dissolvido em líquido melhora 

0 trabalho de compressão. A acetona caracterizou-se como melhor solvente para o acetileno na 
proporção de 1-volume de acetona para 25 volumes de acetileno (1:25). 

 
4.2.3 AR COMPRIMIDO 

 

Incolor e inodoro, o ar comprimido é um gás não tóxico e não inflamável, ainda que 
contribua para todos os tipos de combustão. Usado como fonte de energia devido à sua pressão 
acima da atmosférica, tem a vantagem de poder ter essa pressão aumentada ainda mais pelo 
aquecimento do ar após a compressão e imediatamente antes do uso, ampliando sua 
aplicabilidade. Com várias serventias na indústria, o ar sob pressão tem se mostrado bastante 
versátil, com novas utilidades em áreas bastante variadas, como a arqueologia, por exemplo. 

Para ser utilizado em sua forma mais abrangente, no entanto, em diferentes níveis de 
pressão e temperatura, é preciso que equipamentos específicos regulem a sua purificação e 
compressão e controlem a sua temperatura de forma criteriosa e segura. Apesar de não ser 
tóxico, a sua manipulação por meio de equipamentos inadequados ou de má qualidade podem 
trazer riscos à saúde humana quando há permanência em locais sob alta pressão em função da 
superexposição ao oxigênio. 

 
4.3 EPI´s 
 
4.3.1 MASCARA COM FILTRO DUPLO 

 
Respirador purificador de ar tipo peça semi-facial, com corpo que conjuga suporte central 

em material plástico rígido azul escuro e o restante da peça facial em elastômero termoplástico 
(figura 6) 
 
4.3.2 ÓCULOS DE PROTEÇÃO  
 
            Óculos de segurança são testados de acordo com a norma ANSI Z87.1 – Equipamentos 
de proteção aos olhos e face. Um dos testes feitos segundo esta norma é o teste para determinar 
a tonalidade de uma lente. Para entender este teste segue algumas definições:  
Filtros de luz: são lentes que atenuam a incidência de luz nas formas de ultravioleta, visível e 
infravermelho, ou seja, absorvem parte da luz incidente. A eficiência de filtração de determinada 
lente é medida através da sua transmitância.  
 
            Transmitância: exprime a fração da energia luminosa que consegue atravessar um 
determinado material, sem ser absorvida pelo mesmo; é medida em porcentagem em relação à 
quantidade de energia e do comprimento de onda da radiação luminosa incidente.  
A escolha da tonalidade adequada está relacionada com quantidade de radiação gerada em cada 
atividade. Como a radiação de uma maneira geral é difícil de ser quantificada e difícil de ser 
comparada com os limites existentes, a ANSI Z87.1, padronizou o tipo de atividade e a tonalidade 
adequada, assim como o tipo de protetor onde esta lente deve ser montada, como por exemplo: 



  
- Soldagem ao arco elétrico – filtros com tonalidades 10-14. Neste caso, somente viseiras e 
máscaras de soldagem devem ser utilizadas.  
- Soldagem a chama (gás) – filtros com tonalidade de 4-8 pode ser utilizados óculos de 
segurança, ou óculos ampla visão.  
- Corte com maçarico – filtros com tonalidade 3-6 podem ser utilizados óculos de segurança, ou 
óculos ampla visão.  
 
Informações baseadas na ANSI Z87.1: 2003 – Occupational and Educational, personal Eye and 
Face protection devices. (figura 7) 
 
 
4.3.3 AVENTAL DE PROTEÇÃO 

 
O avental de raspa foi criado com o objetivo de proteger o tronco do profissional contra: 

 
Materiais em fusão; 
Agentes cortantes; 
Agentes escoriantes; 
Operações de solda. 
 

Sua utilização proporciona ao usuário a segurança adequada nas atividades que envolvam 
algum risco de respingo de materiais em fusão, agentes cortantes, agentes escoriantes e durante 
operações de solda. Para proporcionar uma segurança ainda maior do avental de raspa, se faz 
necessário a certificação de que, durante a utilização do avental, as mãos e o corpo do usuário, 
assim como o próprio avental, estejam adequadamente secos e limpos. Se, por um acaso, o 
avental estiver sujo de óleo, de produtos químicos ou mesmo de graxas, assim como se estiver 
impregnado com outros materiais ou produtos, seu uso deve ser suspendido imediatamente. 
Para a correta utilização do avental, deve-se amarrá-lo no tronco do usuário, de tal forma que o 
equipamento consiga cobrir toda a superfície do corpo que deve ser protegida. (figura 8) 

 
4.3.4 LUVAS DE PROTEÇÃO 
 

Luva de Vaqueta, também conhecida como Luva de Vaqueta Tipo Petroleira, 
confeccionada em couro bovino curtido ao cromo, com reforço entre o polegar e o indicador, com 
ou sem reforço palmar interno, com elástico embutido no dorso, acabamento em viés vermelho, 
costurada com linha de nylon, largura da palma 12,5 cm e comprimento total de 25 cm, com 
espessura em média 1,20 mm e gramatura 0,057 gramas/cm² ou 0,57 kg/m². (Pode haver 
variação de +- 5 mm). (figura 9) 
 
4.3.5 BOTA DE PROTEÇÃO 

Fabricada com materiais de altíssima qualidade e resistência, a bota com biqueira de aço é 
um Equipamento de Proteção Individual (EPI) resultado da constante evolução dos dispositivos de 
segurança. Trata-se de um calçado de segurança que possui a parte da frente em aço, de modo a 
proteger melhor os pés de objetos pesados ou perfurocortantes. 

O aço aplicado nas biqueiras dos calçados de segurança é feito de chapas de carbono que 
passam por processos contínuos de tratamento térmico. Alguns modelos possuem, ainda, 
acabamento eletrostático, o que torna o sapato ainda mais resistente contra impactos, cortes e 
compressões. (figura 10) 

 
 



 

 

Figura 6  (mascara de filtro duplo) Figura 7 (óculos de proteção) 

 
 

Figura 8 (avental de raspa) Figura 9 (luva de raspa) 

 

 

Figura 10 (bota de segurança)  
 
 
  
 
  
 
 



4.4 VARIÁVEIS DO PROCESSOS 
 
4.4.1 TIPO DE CHAMA 
 

Chama Neutra – É obtida com a regulagem da chama quando a relação oxigênio acetileno 
é 1:1. A chama consiste em um cone interno, de um branco intenso, e um envoltório azul-violáceo. 
Devido a sua neutralidade, esta envoltória externa é empregada na soldagem como atmosfera de 
proteção. 
 
4.4.2 PRESSÃO DOS GASES 
 
4.4.2.1 PRESSÃO DO OXIGÊNIO 
  

A pressão de oxigênio utilizada durante o processo de metalização utilizando o consumível 
de aço inoxidável foi de 3,5 Kg. 
 
4.4.2.2 PRESSÃO DO ACETILENO 

 
A pressão de Acetileno utilizada durante o processo de metalização utilizando o 

consumível de aço inoxidável foi de 1,8 Kg. 
 
4.4.2.3 PRESSÃO DO AR COMPRIMIDO 
  

A pressão do ar comprimido que utilizamos durante o processo variou entre 7,0 bar na 
configuração mínima e 10,0 bar na configuração máxima. 
 
4.4.3 VAZÃO DOS GASES 

 
4.4.3.1 VAZÃO DO OXIGÊNIO 

 
 A vazão do oxigênio definida e observada no fluxômetro durante o processo foi de 60 PSI. 
 
4.4.3.2 VAZÃO DO ACETILENO 
 

A vazão do Acetileno definida e observada no fluxômetro durante o processo de 
metalização foi de 48 PSI.   
 
4.4.4 DISTANCIA BICO – PEÇA 

 
A distância Bico–Peça determinada durante o processo variou entre 150 e 180 milímetros. 

 
4.4.5 VELOCIDADE DE ALIMENTAÇÃO 

 
A velocidade de alimentação do arame consumível foi parametrizada aproximadamente em 

1,3 metros por minuto de arame. 
 
4.5 DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ETAPAS DE FABRICAÇÃO 
 
4.5.1 PROCESSO DE FUNDIÇÃO (FIGURA 11) 
  

O processo de fundição da peça foi realizado em um forno por indução elétrica elevando o 
metal de base (Ferro Gusa) até o seu ponto de fusão, logo após foi adicionado elementos de liga 
tai como o Cobre, Cromo e Manganês e foi feito um controle da quantidade de Enxofre, Fósforo e 
Silício. Para formar o ferro fundido nodular utilizou-se uma porcentagem de Carbono entre 3,5 a 



3,9% mais a quantidade necessária de elementos de liga. A geometria da peça foi pré-definida 
pelo molde de fundição conforme projeto da mesma. 
 
4.5.2 ARMAZENAMENTO (FIGURA 12) 
  
O armazenamento foi em áreas destinadas para isto podendo ser empilhadas na configuração de 
peças de pequeno porte ou estocadas na configuração de peças de grande porte. 
 
4.5.3 USINAGEM 
  
 O processo de usinagem foi usado para atender as dimensões exigidas pelo projeto. Para 
o caso da metalização a usinagem foi feita em duas etapas, a primeira para normalizar o material 
para a posterior metalização e a segunda para atender o dimensionamento exigido pelo projeto 
quanto a espessura da metalização. 

 
4.5.4 JATEAMENTO (FIGURA 13) 
  
O processo de jateamento teve por função eliminar a oxidação e/ou contaminação da superfície 
para os posteriores processos de metalização e pintura. 

 
 

4.5.5 PRÉ-AQUECIMENTO 
  
 O pré-aquecimento foi necessário para evitar a ocorrência de falta de fusão na superfície 
metalizada, pois a metalização de peças com temperatura ambiente pode ocorrer uma 
descontinuidade durante o processo. O pré-aquecimento definido pode variar entre 120ºC e 150ºC 
sendo atingido através da própria chama do maçarico. 

 
4.5.6 PROCESSO DE METALIZAÇÃO (FIGURA 14) 
  

O processo de metalização iniciou-se após atingirmos a temperatura necessária de pré-
aquecimento. Acionou-se a alavanca que libera o mecanismo de alimentação do arame 
consumível e o ar comprimido. As variáveis do processo foram de acordo como as determinadas 
anteriormente, tais como pressão e vazão dos gases, velocidade de alimentação do arame 
consumível, distância bico-peça e tipo de chama. 

 
4.5.7 ENSAIOS (METALIZAÇÃO) (FIGURA 15) 
  

Os ensaios realizados após o processo de metalização foram o visual que analisou 
descontinuidades e defeitos do processo e a análise de espessura utilizando o equipamento 
chamado de medidor de camadas.  

 
4.5.8 PÓS-AQUECIMENTO 
  
 Após a realização dos ensaios pertinentes ao processo de metalização e atingindo os 
padrões de qualidade exigidos pelo projeto, a peça passou pelo processo de pós-aquecimento 
atingindo uma temperatura de 250ºC por 30 minutos. 

 
4.5.9 PINTURA (FIGURA 16) 
  

Após o tratamento térmico em temperatura de 250 graus a peça foi para o setor de pintura 
eletrostática. Este processo utilizou a mesma temperatura do pós-aquecimento para efetuar a 
pintura, o que agilizou o processo, utilizando os padrões de pintura eletrostática do tipo anódica. 
   
 



4.5.10 MONTAGEM (FIGURA 17) 
  

Logo após a peça passar por todos os respectivos processos como fundição, usinagem 
jateamento, metalização e pintura e for atingir os índices de qualidade a peça passa pelo processo 
de montagem. 

 
 

4.5.11 ENSAIO (TESTE HIDROSTÁTICO)  
  

Logo encerrando o processo de montagem da peça e atingindo todos os índices de 
qualidade exigidos pelo projeto, a mesma passa por um teste hidrostático conforme norma 
especificada, podendo variar entre pressões de 2 Bar até 80 Bar. 
 
4.6 DISPOSITIVO (FIGURA 18) 
  

Para ocorrer à metalização de forma homogênea utilizamos a mesa giratória que nos 
possibilitou variar a rotação de 20 RPM a 110 RPM. A rotação é diretamente proporcional ao 
diâmetro da peça e durante o processo esta foi fixada em 40 RPM.  
 
 

 

 

Figura 11 (peça fundida – fonte – aquivo 
pessoal) 

Figura 12 (armazenamento – fonte – arquivo 
pessoal) 

 

 

Figura 13 (peça jateada - fonte – arquivo 
pessoal)  

Figura 14 ( processo de metalização – fonte – 
arquivo pessoal) 



  

Figura 15 ( ensaio de metalização – fonte – 
arquivo pessoal) 

Figura 16 ( peça pintada – fonte – arquivo 
pessoal) 

  

Figura 17 (montagem após metalização e 
usinagem da superfície – fonte - Arquivo 

pessoal) 

Figura 18 – (dispositivo para metalização – 
fonte – arquivo pessoal) 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

Consideramos válido este estudo de caso relacionado ao processo de metalização em 
ferro fundido nodular utilizando o consumível de aço inoxidável como camada protetora para a 
redução da oxidação. Durante o estudo podemos observar uma aspersão térmica atingindo 
índices satisfatórios pré-determinados pelas normas vigentes, observamos também que existe 
uma grande dificuldade em relação a soldabilidade de ferros fundidos em geral e que o processo 
de metalização pode e deve ser utilizado como um processo viável e lucrativo para este 
seguimento. Ao comparar com outros processos como o ARC-SPRAY obtido pelo processo (MIG-
MAG) e o processo de CLADDING, o processo de metalização atingiu altos índices de satisfação. 
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