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RESUMO 
 

Os custos com reparos e substituições de peças, que são submetidas a trabalhos que 

proporcionam desgastes dos mesmos significam elevadíssimos gastos para as empresas. Para 

a maioria das peças, os testes de campo geralmente são caros para serem desenvolvidos, além 

de necessitarem de um longo tempo para serem completados. A partir do momento que se 

notou a necessidade do desenvolvimento de materiais com maiores resistências ao desgaste, 

começaram a ser feitas várias pesquisas na área de desgaste abrasivo. O desgaste abrasivo tem 

sido definido como o deslocamento de material causado por partículas ou protuberâncias de 

elevada dureza onde estas partículas ou protuberâncias são forçadas contra e ao longo de uma 

superfície sólida. De acordo com trabalhos realizados, pode-se concluir que existe uma grande 

variedade de parâmetros que influenciam os mecanismos de desgaste de maneira geral. Neste 

trabalho estudou-se o coeficiente de atrito bem como a resistência ao desgaste por abrasão em 

dois tipos de materiais, sendo uma amostra com revestimento de níquel e uma amostra 

revestida com liga binária de níquel com 7,3% de cobalto. O enfoque principal foi centrado na 

taxa de desgaste por abrasão, caracterizado pelo atrito de partículas entre dois corpos em 

contato. Para realização dos ensaios de desgaste foi efetuada a montagem, em um torno 

convencional, de todos os itens necessários para o estudo. O torno convencional encontra-se 

instalado no Laboratório de Engenharia de Superfícies e Técnicas Afins (LESTA) da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Como material abrasivo foi utilizado uma 

suspensão de diamante com diferentes granulometrias e foram aplicadas cargas diferentes, 

totalizando 12 (doze) ensaios. Nestes, foi possível observar que maiores desgastes estão 

diretamente relacionados com material de maior dureza, abrasivo de maior granulometria e 

menor carga aplicada. 

  

 

 

 

 

Palavras-chave: revestimento, desgaste, abrasivo, níquel e cobalto. 
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ABSTRACT 
 

The costs with repairs and substitutions of parts that are submitted the works that provide 

consuming of the same ones, mean highest expenses for the companies. For the majority of 

the parts, the tests in wide scale in the work field generally are expensive to be developed 

besides needing a good time to be completed. From the moment that if noticed the importance 

of the development of materials with more wear resistance, they had started to be made some 

research in the area of abrasive wear. The abrasive wear consuming has been defined as the 

displacement of material caused for particles or lumps of raised hardness where these hard 

particles or lumps are forced against and throughout a solid surface. In agreement with works 

realized can be concluded that exists a great variety of parameters that influence the wear 

mechanisms in the generality. In this work is the coefficient of friction and wear resistance by 

abrasion of two types of material, one sample with coating of nickel and a sample coated with 

binary alloy of nickel with 7.3% of cobalt. The main focus is centered on the rate of wear by 

abrasion, characterized by the friction of particles between two bodies in contact.  

For the tests was done in the assembly around a conventional, all items required for the study. 

The conventional around is installed at the Laboratory of Surface Engineering and Related 

Techniques (LSERT) of the Federal University of Ouro Preto (FUOP).  

As abrasive material was used a diamond suspension with different s and with different loads, 

and were applied different loads totaling twelve (12) tests. In these, it was possible to observe 

that larger wastes are directly related with material of larger hardness, abrasive of larger size 

and smaller applied load. 

 

 

 

 

 

Keywords: coating, wear, abrasive, nickel and cobalt.  
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1 – INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 

 

A degradação de componentes mecânicos em conseqüência das condições de serviço, na 

maioria dos casos, concentra-se ou inicia-se na superfície em razão, por exemplo, do desgaste. 

Para prever/estimar esta degradação é necessário o desenvolvimento de técnicas de 

caracterização de superfícies que possam abranger o maior número possível de solicitações,  

 

Reduzir o custo com manutenção devido às paradas dos equipamentos, bem como 

substituição das peças, significa reduzir diretamente o custo final do produto. 

 

Estudar o atrito aliado ao desgaste em diversos tipos de materiais possibilita conhecer 

comportamentos diferenciados, visto que os mesmos variam conforme os pares de materiais. 

 

Desgaste por abrasão é o fenômeno que ocorre quando partículas duras deslizam ou são 

forçadas contra uma superfície metálica em relação à qual estão em movimento, provocando 

por deslocamento ou amassamento a remoção do material. De todos os diferentes tipos de 

desgaste, o desgaste abrasivo é o que ocorre em mais de 50% dos casos, sendo considerado 

como o mais severo e o mais comumente encontrado na indústria. Em relação ao tipo de 

abrasão, há vários mecanismos de desgaste por abrasão descritos na literatura, entre eles, 

abrasão por goivagem, abrasão a alta tensão (moagem) e abrasão a baixa tensão (Kotecki, et al 

1995). 

 

Este trabalho refere-se a uma pesquisa realizada a partir de ensaios de desgaste por abrasão 

efetuados em uma Máquina de Abrasão por Esfera, montada no LESTA (Laboratório de 

Engenharia de Superfícies e Técnicas Afins) da UFOP (Universidade Federal de Ouro Preto). 

Este tipo de ensaio consiste basicamente em produzir desgaste através da retirada de material, 

cuja quantidade pode ser determinada pela diferença entre as massas inicial e final da amostra. 

O desgaste é devido à ação do abrasivo aderido à esfera, por tensão superficial, que é forçada 

contra a superfície da amostra, quando a esfera gira apoiada sobre a mesma. 

 

A máquina de Lingotamento Contínuo de placas de aço possui um conjunto de molde 

formado por quatro placas fabricadas em ligas de cobre. Uma das funções do molde é a de 
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extrair calor do aço (que encontra-se com a 1540oC), a uma taxa suficiente para possibilitar a 

formação de uma camada solidificada que não se rompa quando sujeita ao complexo de 

tensões abaixo do molde (Carvalho, 1988). Devido ao desgaste que ocorre nas placas do 

conjunto de molde, durante o processo de Lingotamento Contínuo, algumas empresas estão 

usando o procedimento de eletrodepositar camadas de níquel com 2,5mm de espessura, nas 

superfícies das placas fabricadas em ligas de cobre, visando aumentar a vida útil do conjunto.  

 

Como é de fundamental importância a atuação da Engenharia de Superfícies no sentido de 

conhecer características mecânicas importantes que resistem aos vários esforços, nos quais 

são submetidos os componentes nos equipamentos, este trabalho tem como justificativa, 

conhecer a resistência ao desgaste de uma liga binária níquel-cobalto quando comparada com 

a resistência ao desgaste do níquel puro, que nos possibilitará conhecer também a viabilidade 

de aplicação da referida liga nas placas do molde, atualmente revestidas com níquel puro, isto 

porque, embora a aplicação do níquel no revestimento das placas do molde tenha aumentado a 

vida útil do conjunto, devemos considerar que os desgastes ainda são intensos. 
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2 - OBJETIVOS 
 

 

Projetar e construir no laboratório de Engenharia de Superfícies e Técnicas Afins (LESTA), 

da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), uma máquina que permita efetuar ensaios de 

abrasão por esfera com carga normal de até 10N, e que possibilite também, conhecer o 

coeficiente de atrito para o par de materiais ensaiados.  

 

Avaliar a resistência ao desgaste abrasivo, causado pelo deslizamento de uma esfera sobre 

uma amostra de cobre revestida com níquel e outra, também de cobre, revestida com uma liga 

binária de níquel-cobalto. Na comparação de desempenho tribológico destes revestimentos 

procuramos variar a granulometria do abrasivo e as cargas aplicadas.  
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3 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 

Fez-se uma abordagem referente aos tipos de desgastes bem como os tipos de técnicas 

adotadas para minimizá-los, como: tratamentos térmicos e aplicação de vários tipos de 

revestimentos. 

 

 

3.1 – Tribologia 

 

A palavra tribologia é derivada das palavras grega TRIBOS que significa atrito e LOGOS que 

significa estudo, de forma que uma tradução literal significa 'Estudo do Atrito', ou a ciência 

que estuda o atrito (Jost, 1989). Tribologia é definida como “A ciência e a tecnologia da 

interação entre superfícies com movimento relativo e dos assuntos e práticas relacionadas”. 

A palavra tribologia, em sua atual conotação, surgiu pela primeira vez na Inglaterra, em 1966, 

em um relatório do Departamento de Educação e Ciência. Embora a palavra seja nova, o 

assunto a que se refere não o é, incluindo os tópicos relativos ao atrito, desgaste e 

lubrificação. A invenção da roda ilustra bem a preocupação do homem em reduzir o atrito nos 

movimentos de rotação e, consequentemente, de translação e essa invenção sobre tribologia é 

anterior a qualquer registro histórico existente. A necessidade de nosso envolvimento com 

problemas tribológicos e desgaste é perfeitamente justificável, pois esses fenômenos afetam 

quase todos os aspectos de nossa vida. Não estão restritos às máquinas que usamos e a seus 

mancais. A ação de juntas animais é uma situação tribológica e a cura de doenças como a 

artrite é devida, em grande parte, ao conhecimento dos tribologistas. Nós dependemos 

também do controle do atrito em atividades de lazer, como escaladas de montanhas, esquiar 

ou imprimir movimentos relativos a bolas de tênis, vôlei, basquete ou futebol. Segurar, cortar 

e escovar são outras manifestações da tribologia no nosso dia a dia, enquanto limpar os dentes 

é um processo controlado de desgaste, onde se deseja evitar o desgaste do esmalte e eliminar 

filmes indesejáveis. A habilidade de caminhar é dependente da existência de atrito apropriado, 

de modo que os efeitos tribológicos tiveram uma grande influência no processo de evolução. 
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3.2 – Teoria do desgaste 

 

Existe uma série de classificações diferentes para desgaste. O desgaste pode ocorrer como 

perda de material ou dano superficial.  É um fenômeno de pesquisas em equipamentos 

industriais, agrícolas, bem como de inúmeros outros ramos de atividade. Apresenta um grande 

fator de depreciação de capital e de fonte de despesas com manutenção e reposição de 

componentes mecânicos. Diante disto, é de extrema importância minimizar seus efeitos. Isto 

porque, reduzindo os desgastes, reduz-se os custos de manutenção devido ao aumento da vida 

útil das superfícies protegidas, bem como reduz-se o custo final do produto, visto que o 

equipamento ficará mais tempo em operação (Ludema,1981). 

 

A resistência ao desgaste é considerada como parte de um sistema tribológico sendo muitos os 

parâmetros que influenciam na taxa de desgaste, incluindo as características de projetos, 

condições de operação, tipo de abrasivo e propriedades do material.  

 

Usualmente um sistema tribológico é constituído de quatro elementos: 

1 – Corpo sólido 

2 – Contra-corpo 

3 – Elemento interfacial 

4 – Ambiente 

 

A contra-corpo pode ser um sólido, um líquido, um gás ou uma mistura destes. Já os 

lubrificantes e poeira nos estados sólidos, líquidos, gasosos ou uma combinação entre estes, 

atuam como elemento interfacial. Em casos especiais, o elemento interfacial pode estar 

ausente. 

 

A Figura 3.1 apresenta, de forma simplificada, a estrutura de um tribossistema, determinada 

pelos elementos, suas propriedades e interações entre eles. 
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Figura 3.1 – Representação esquemática dos elementos de um tribossistema (ZUM GAHR, 
                    1987). 
 

 

Existem ainda muitos outros fatores que influenciam a taxa de desgaste. O tamanho da 

partícula abrasivo e o coeficiente de atrito são exemplos deles. Trabalhos de pesquisas têm 

demonstrado que o estudo dos fenômenos de desgaste é bastante complexo (Bayer, 1994).  

 

Na especificação e normalização de ligas para resistir ao desgaste, a maior dificuldade reside 

na inexistência de ensaios padronizados, para discriminar os níveis de aceitação ou rejeição, 

conforme as aplicações particulares. Estas dificuldades estão associadas principalmente à 

natureza complexa do fenômeno de desgaste. Este, além de envolver a deformação e corte 

superficial por partículas abrasivas, ou o atrito entre superfícies metálicas, muitas vezes 

ocorre devido a vários mecanismos concomitantes de desgaste da superfície, os quais também 

podem estar associados a outros fenômenos de degradação tais como impacto, corrosão, 

fluência ou fadiga.  

Existe pelo menos três modos pelos quais o desgaste pode ser classificado. 

 Pela aparência dos vestígios de dano: sulcamentos, cavacos, lascamentos, riscamentos, 

polimentos, fissuras e trincas, entre outros; 

 Pelos mecanismos físico-químicos que causa a perda (Figura 3.2) ou uma combinação 

deles. Estes mecanismos são: 
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o Abrasão: remoção de material por sulcamento, corte, fadiga e trincamento, 

ocasionado por partículas abrasivas (duras) sob tensão, deslocando-se sobre a 

superfície; 

o Adesão: formação e posterior rompimento de ligações adesivas interfaciais, 

resultante da interação metal – metal, quando superfícies ásperas deslizam entre 

si. Por exemplo, juntas soldadas a frio; 

o Fadiga: fadiga mecânica e a posterior formação de trincas em regiões da 

superfície devido a tensões cíclicas tribológicas que resultam na separação do 

material; 

o Reação triboquímica: formação de produtos de reações químicas resultantes da 

interação química entre os elementos de um tribossistema, iniciada por ação 

tribológica. Muitas vezes é designado apenas por oxidação, já que é a condição 

normalmente mais influente para esse mecanismo.  

 Pelas condições onde o desgaste ocorreu, como: lubrificado ou não lubrificado, por 

deslizamento metal-metal, por rolamento, por deslizamento em alta tensão, metálico 

em altas temperaturas, etc.  

 

 

 
Figura 3.2 – Descrição esquemática de quatro principais mecanismos de desgaste 

                              (Kalpakjian, 1995).  
 

 

Do ponto de vista do material a ser trabalhado, o mecanismo de desgaste depende de suas 

propriedades mecânicas. Em um sólido dúctil, o mecanismo básico de desgaste está 

relacionado com a deformação plástica, sendo a dureza o parâmetro que governa a quantidade 
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de material a ser removido. Por outro lado, o mecanismo dominante de abrasão em material 

frágil depende predominantemente da fratura na superfície, de forma tal que a propriedade 

dominante é a tenacidade (Bayer, 1994).  

 

 

3.2.1 – Adesão 

 

As superfícies dos materiais não são perfeitamente lisas e, portanto, contém reentrâncias de 

modo que o contato entre elas ocorre somente em alguns pontos. Assim, a área real de 

contato, é uma fração da área total aparente, tornando as tensões desenvolvidas nestas regiões 

muito elevadas, podendo ultrapassar o limite de escoamento do material e formar uma união. 

A tendência de união por adesão depende das propriedades físicas e químicas dos materiais 

em contato, do modo e valor da força aplicada, além da  rugosidade (Keller 1963; Kalpakjian, 

1995).  

 

A Figura 3.3 apresenta diferentes separações de superfícies unidas por adesão. Se a resistência 

da união é menor do que a dos materiais A e B, a ruptura da adesão ocorre na interface. Isto 

freqüentemente ocorre se as superfícies estão cobertas por óxidos que reduzem a aderência 

superficial (Figura 3.3a). A separação das uniões ocorre apenas no material A se este possuir a 

resistência mais baixa que a união ou que o material B (Figura 3.3b).  

 

 

                             
Figura 3.3 – Ruptura de uniões (A) Interface, (B) Adesão maior em A, (C) Adesão     

                              predominante em A, porém também em B, (D) Adesão distribuída  
                                     igualmente (Kalpakjian, 1995). 
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Para uniões de alta resistência, o rompimento ocorre predominantemente no material A, se 

este tiver menor resistência que a união e que o material B (Figura 3.3c). Nestas mesmas 

condições de uniões, se os materiais tiverem resistências iguais ou muito similares, a 

separação pode ocorrer em partes iguais de ambos os lados da interface (Figura 3.3d). 

 

Kinloch (1980) propôs quatro grupos principais de mecanismos de adesão: (A) Adesão 

mecânica, (B) Adesão por difusão, (C) Adesão eletrônica e (D) Adesão por adsorção, 

representados esquematicamente na Figura 3.4. Além destes, pode-se considerar também a 

adesão química, que apresenta as mesmas características da adesão por adsorção, porém com 

ligações mais fortes. 

 

 

 
Figura 3.4 - Representação esquemática dos mecanismos de adesão (Kinloch, 1980). 

 

 

Algumas considerações sobre estes mecanismos e suas possíveis ocorrências em aplicações 

industriais são apresentados a seguir. O mecanismo de adesão mecânica atribui a adesão ao 

contato entre as irregularidades das superfícies. Contribuições deste tipo de mecanismo 

podem ser observadas na adesão de polímeros em tecidos ou no caso da penetração de 

polímeros, no estado líquido, em microfissuras de superfícies metálicas. As forças de adesão 

são funções da área de contato e da resistência à deformação plástica dos materiais, portanto, 

dependem da estrutura cristalina ou mais especificamente do número e da densidade dos 

sistemas de escorregamento do cristal. Sikorski (1964) mostrou que a tendência a ocorrer 

adesão em função da estrutura cristalina cresce na seguinte ordem: hexagonal compacta (HC), 

cúbico de corpo centrado (CCC) e cúbico de face centrada (CFC). A Figura 3.5 apresenta a 
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variação do coeficiente de adesão em função da dureza e estrutura cristalina dos metais. O 

coeficiente de adesão é definido como a razão entre as forças necessárias para evitar a adesão 

e a força normal com o qual o material estava inicialmente comprimido. Em geral, o 

crescimento da dureza resulta em um decréscimo do coeficiente de adesão. 

 

 

 
Figura 3.5 – Variação do coeficiente de adesão em função da dureza e estrutura cristalina de 

                       metais (Sikorski, 1964). 
 

 

A adesão por difusão ocorre quando átomos ou moléculas de dois corpos em contato se 

difundem através da interface. Para polímeros de grandes cadeias, por exemplo, a adesão pode 

ser causada por difusão mútua da cadeia de moléculas ou suas ramificações através da 

interface (Vasenin, 1969), conforme evidenciado experimentalmente por Flom et al (Flom, 

1955). 

 

A adesão eletrônica propõe uma transferência de elétrons através da interface de contato entre 

corpos com diferentes bandas eletrônicas. Esta transferência de elétrons resulta em formação 

de uma dupla camada de carga elétrica na interface. Presume-se que a adesão seja causada por 

forças eletrostáticas efetivas através desta dupla camada e a transferência de elétrons através 

da interface seja função da natureza de contato entre os corpos.  

 

A adesão por adsorção refere-se à adesão entre superfícies em contato intermolecular devido a 

ligações secundárias, como forças de Van der Walls, que são substancialmente mais fracas 

que ligações primárias (Derjaguin e Smilga, 1969). 
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3.2.2 – Fadiga  

 

O desgaste devido à fadiga é caracterizado pela formação de trincas e lascamento de material 

causados por carregamentos cíclicos na superfície do sólido. Estes carregamentos podem ser 

resultantes de rolamento, escorregamento de contato ou impacto de sólidos e/ou líquidos na 

superfície. E, em escala microscópica, este carregamento pode ser ocasionado pela rugosidade 

superficial de sólidos com movimento relativo. Na fadiga por rolamento são propostos dois 

mecanismos para formação de lascamentos superficiais; as trincas por compressão e as 

subsuperficiais. As trincas são causadas por alta tensão de compressão na área de contato. As 

trincas na superfície sólida iniciam em inclusões superficiais, indentações de processos 

produtivos, endentações causadas pelas partículas de desgaste, poeira ou algo que concentre 

as tensões na superfície do material. As trincas iniciadas na superfície propagam-se inclinadas 

à superfície do material. Embora as tensões máximas estejam localizadas logo abaixo da 

superfície, as trincas podem formar-se na superfície devido a interações químicas e 

mecânicas, ambiente ou elementos interfaciais, por exemplo, lubrificantes, poeira e 

fragmentos de desgaste (Beagley, 1976). Para contatos lubrificados, Way (1935) propôs que o 

lubrificante penetra nas trincas, com o contato dos corpos sobre a superfície trincada, e, 

quando submetidas a cargas cíclicas, surgem pressões hidrostáticas no lubrificante no interior 

da trinca, resultando em tensões suficientes para a sua propagação De acordo com este 

modelo, o aumento da viscosidade do lubrificante impede sua penetração na trinca, resultando 

em menor propagação das trincas e maior vida do material. 

 

Keer e Bryant (1982) propuseram um mecanismo onde a propagação da trinca pode ser 

causada pelo escorregamento entre faces adjacentes das trincas. Como os lubrificantes com 

alta viscosidade apresentam dificuldade de penetração na trinca, ocorre maior atrito entre as 

faces irregulares da mesma e, conseqüentemente, menor crescimento destas. O segundo 

mecanismo assume a formação de trincas subsuperficiais onde a máxima tensão de contato é 

aumentada por descontinuidades internas, ou seja, inclusões ou carbonetos grandes, causando 

trincas subsuperficiais, conforme lascamentos observados por Fujita e Yoshida (1979) que se 

iniciam na interface nitretosubstrato de rolos temperados. As trincas subsuperficiais ocorrem 

principalmente em contatos sobrecarregados onde são formadas trincas nas zonas de 

deformação plástica, logo abaixo da superfície, resultando em seu lascamento. Durante a 

formação dos mecanismos de adesão ou abrasão, repetidos escorregamentos entre as 

rugosidades superficiais podem causar a formação e propagação de trincas devido a fadiga, 
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aflorando-as na superfície e resultando em partículas de desgaste. De acordo com o modelo 

proposto por Suh (1973) trincas subsuperficiais propagam-se paralelamente à superfície. 

  

 

3.2.3 – Reação triboquímica   

 

O desgaste triboquímico é caracterizado por atrito entre duas superfícies sólidas em um 

ambiente corrosivo que pode ser líquido ou gasoso. O processo de desgaste ocorre por 

formação e remoção contínua da camada de reação na superfície de contato. Na presença de 

oxigênio, os fragmentos de desgaste consistem basicamente de óxidos, os quais são formados 

sobre as superfícies e são removidos por atrito. 

Os mecanismos de desgaste triboquímicos podem ser divididos em 4 categorias, conforme 

mostrado na Figura 3.6. 

(A) Contato metálico entre a rugosidade das superfícies, que geram uma remoção de metal 

devido à adesão e pequenos fragmentos de desgaste. 

(B) Reações químicas dos metais com o ambiente, que resultam em camadas protetivas 

superficiais e reduzem o contato metálico. 

(C) Trincamento de camadas protetivas superficiais devido a alta pressão local ou 

microfadiga, resultando em fragmentos não-metálicos de desgaste. 

 (D) Fragmentos metálicos e não metálicos podem agir abrasivamente e desgastar as 

superfícies de contato. Novas formações e desplacamentos de camadas protetivas superficiais 

podem levar a um maior desgaste. 

 

Falhas de superfícies desgastadas e perda de massa são causadas pela ocorrência repetida dos 

diferentes processos. Isto significa que o desgaste triboquímico é fortemente influenciado pela 

cinética de formação das camadas superficiais e de suas propriedades, as quais determinam 

sua resistência à remoção, por exemplo, ductilidade, resistência mecânica e adesão ao 

substrato. 
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Figura 3.6 – Mecanismos envolvidos em desgaste triboquímico (Kalpakjian, 1995). 

  

 

A resistência ao trincamento das camadas triboquímicas é crescente com a resistência 

mecânica do substrato. O menor desgaste é favorecido quando a camada de reação produzida 

e o substrato apresentam igual dureza. Neste caso o ataque abrasivo de fragmentos não-

metálicos de desgaste no substrato é reduzido. Camadas protetivas superficiais em sistemas 

lubrificados podem ser formadas pela reação química lubrificante - metal. Os lubrificantes 

com aditivos de extrema pressão formam camadas superficiais inorgânicas, as quais 

minimizam o contato metálico e, conseqüentemente, o desgaste adesivo. 

 

 

3.2.4 – Desgaste por abrasão 

 

O desgaste por abrasão é causado pela interação mecânica de saliências grosseiras ou 

partículas não metálicas contra as superfícies de trabalho, provocando perda de massa por 

corte ou por arrancamento. Protuberâncias, como a rugosidade superficial, podem agir como 

partículas de alta dureza caso esta superfície apresente maior dureza que a contra-peça. O 

desgaste abrasivo pode ser também classificado quanto ao aspecto da superfície desgastada 

(micromecanismo) em microsulcamento, microcorte e microlascamento, conforme mostrado 

na Figura 3.7. Microsulcamento e microcorte são mecanismos dominantes em materiais mais 

dúcteis. A ocorrência de um deles vai depender do ângulo de ataque das partículas abrasivas. 

O microcorte ocorre a apartir de um ângulo de ataque crítico. Este ângulo de ataque crítico é 

em função do material que está sendo desgastado e das condições de ensaio. Normalmente o 
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mecanismo passa de microsulcamento para microcorte com o aumento da dureza do material 

que está sendo desgastado (Murray et al., 1979). 

 

 

 
      Figura 3.7 – Micrografias de interações entre abrasivos minerais e superfícies de aços (A) 
                          Microsulcamento, (B) Microcorte e (C) Microlascamento (Brankovic, 1998). 
  

 

No microcorte puro tem-se uma perda de material igual ao volume do material arrancado 

proporcional ao tamanho da partícula, conforme pode-se observar na Figura 3.8. 

 

 

 
Figura 3.8 – Interações físicas entre partículas abrasivas e superfícies de materiais 

                              (Murray et al., 1979). 
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De acordo com Mulhearn (1962), o material é destacado da superfície por microcorte quando 

o ângulo de ataque das partículas duras de abrasivo é maior do que um valor crítico. A Figura 

3.9 apresenta um exemplo de microcorte em ferro ARMCO para diferentes ângulos de ataque. 

 

 

 
Figura 3.9 – Micrografias de ferro ARMCO com ângulos de ataque do abrasivo de (A) 

                           30 º, (B) 60º e (C) 90 º (Zum Gahr, 1987). 
 

 

O ângulo de ataque crítico, é uma função do desgaste do material e das condições de ensaio. 

Teoricamente, αc descreve uma severa transição entre microsulcamento e microcorte. Na 

prática, uma transição gradual de microsulcamento para microcorte é observada com o 

aumento do ângulo de ataque, conforme mostrado na Figura 3.10. 

 

O microlascamento ocorre quando as partículas abrasivas impõem altas concentrações de 

tensões na superfície dos materiais, particularmente se forem frágeis. Nestes casos, 

fragmentos de desgaste são destacados da superfície devido à formação e propagação das 

trincas [Figuras 3.7 (C) e 3.8]. De acordo com Bowden e Tabor (1964), muitos materiais 

frágeis podem escoar plasticamente acima de um valor crítico que resulta em formação de 

trincas. 

 

Zum Gahr (1987), define o desgaste por riscamento (grooving wear) como desgaste devido à 

penetração de partículas duras ou asperezas da superfície de um contra-corpo duro em 

superfícies (com menores durezas) de um sólido em contatos de deslizamento. Dependendo 

do tribossistema, o desgaste pode ser causado por uma combinação dos quatro mecanismos 

básicos. 
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Figura 3.10 - Relação entre microsulcamento e microcorte em função da razão entre o ângulo  
                       de ataque e de ataque crítico (Zum Gahr, 1987). 
 

 

Freqüentemente, os danos superficiais pelo contato por riscamentos de sólidos são chamados 

apenas de desgaste abrasivo, já que a abrasão é o mecanismo mais importante para o desgaste.  

 

O desgaste abrasivo representa aproximadamente 50% das ocorrências entre os vários tipos de 

desgaste e está presente nos mais variados campos da engenharia: mineração, processamento 

de materiais, processos de fabricação, desgaste de máquinas; etc (Stachowiak e Batchelor, 

2001). 

 

Gates (2001) sugeriu que a abrasão seja classificada em três regimes: moderado, severo e 

extremo. As variáveis que definem esta classificação referem-se às condições da partícula 

abrasiva (tamanho, angulosidade e restrição ao movimento) e aos níveis de tensão aplicada. 

Diferentes combinações de valores destas variáveis definiriam diferentes níveis de severidade 

do sistema.  

 

Os mecanismos causadores do desgaste abrasivo classificam-se por deformação plástica e por 

fratura frágil. Na fratura frágil, o trincamento ocorre em contatos repetidos quando as 

partículas duras concentram tensões maiores que o limite de resistência das superfícies dos 

materiais, geralmente, frágeis. Nestes casos, grandes fragmentos de desgaste são destacados 

das superfícies devido à formação de trincas (Hutchings, 1992).    
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Quando uma aspereza (dura) desliza contra um contra-corpo de menor dureza, o modo de 

deformação pode ser puramente elástico, dependendo de quanto aguda é a aspereza. Nesse 

caso, a taxa de desgaste ou remoção de material deverá ser negligenciada (qualquer 

mecanismo deve depender da fadiga) e somente o atrito adesivo (por exemplo, histerese) 

contribui para o coeficiente de atrito resultante (Xie, 1994). 

 

Quando materiais metálicos são desgastados pelo contato de deslizamento repetido de 

partículas abrasivas, ocorrem escoamentos plásticos e aquecimento. Como conseqüência, o 

material próximo à superfície é encruado (Richardson, 1968). O estado de tensões internas 

decorrentes da deformação e encruamento alteram as condições de escoamento e, portanto, de 

comportamento plástico do material da superfície (Bresciane et al, 1991).  

 

A resistência ao desgaste proporcional (não relativa) depende não somente da correlação entre 

dureza do abrasivo e da superfície de desgaste, mas também de sua natureza, resistência, 

forma, tamanho e afiação da partícula abrasiva. Além disso, existe uma influência substancial 

no desgaste pela interação entre partículas abrasivas e a superfície de desgaste como a quebra 

das partículas, impregnação da superfície por partículas abrasivas ou por produtos de sua 

fragmentação ou da obstrução dos espaços entre partículas abrasivas com produtos de 

desgaste do metal.  Além da elevada dureza dos abrasivos em relação à dureza dos materiais 

metálicos, deve-se considerar que outras características do tribossistema também podem 

exercer influências marcantes sobre o desgaste abrasivo, como a pressão de contato, a 

geometria ativa das partículas abrasivas e o seu modo de atuação (engastada, livre, com ou 

sem repetição de contatos na superfície), meio interfacial, entre outros. As características e 

dimensões dos corpos ou partículas estranhas e a maior ou menor pressão de escorregamento 

ou esmagamento sobre as superfícies abrasadas determinam a classificação da abrasão e as 

formas como deve ser combatida (Bresciane et al, 1991). 

 

Dependendo respectivamente se o abrasivo é fixo ou livre entre duas superfícies, a abrasão 

pode ser classificada em dois corpos ou em três corpos. 

A abrasão a dois corpos se produz, quando partículas abrasivas fixas apresentam movimento 

relativo em relação à superfície em estudo. A abrasão a três corpos, por sua vez, representa a 

interposição de partículas abrasivas livres entre duas superfícies em movimento relativo. 

Ressalta-se que, muito embora os casos de abrasão a três corpos sejam mais comumente 
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encontrados, sendo inclusive uma etapa na evolução do processo a dois corpos, a maioria dos 

estudos dedicados à abrasão reproduz a configuração a dois corpos.  

 

 

 
Figura 3.11 – Desgaste a 2 corpos e 3 corpos (Brankovic, 1998). 

 

 

Existem diversas equações usadas para relacionar desgaste com outras propriedades, como a 

Lei de Archard, introduzida em 1953, que relaciona desgaste com dureza do material, em 

função do volume desgastado, da carga normal, da distância de deslizamento e da dureza da 

superfície de contato, conforme a equação 3.1 (Archard, 1957). 

 

Q = KN / H                                                                                            (Eq. 3.1) 

 

Onde: 

Q → volume desgastado do material de menor dureza, por unidade de distância de 

deslizamento [mm3/m].  

 K → constante adimensional de desgaste.  

 N → carga normal [N].  

 H → dureza da superfície em análise [N/m2].  

 

Hutchings, (1992) analisou as relações embutidas na equação de Archard: 
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- para determinação da constante K cada sistema deve ser estudado separadamente, uma vez 

que ele é uma característica do sistema tribológico. Tem-se que à constante K é proporcional 

ao desgaste. 

- o desgaste aumenta com a carga. Embora isso seja verdadeiro, a linearidade implícita na 

equação só é válida em intervalos relativamente pequenos. 

 

A equação de Archard possui algumas limitações, entre elas a de não fornecer a taxa de 

desgaste do material de maior dureza. Esta equação é muito utilizada devida sua simplicidade 

e por permitir quantificar através do coeficiente K, a severidade do desgaste. O parâmetro k = 

K / H (mm3 / N.m) é denominado coeficiente dimensional de desgaste, muito utilizado na 

engenharia e representa o volume (mm3) de material removido por distância percorrida (m) 

por unidade de carga no contato (N). 

 

 

3.2.5 - Tipos de Abrasão  

 

Existem vários tipos de desgaste abrasivos, sendo: abrasão por goivatura (impacto), abrasão 

por moagem ou alta pressão e abrasão por riscamento ou baixa pressão os mais considerados 

(Neale, 1995). 

 

Abrasão por Goivatura (impacto) 

A abrasão por goivatura é o desgaste que ocorre com partículas abrasivas grosseiras e de 

grandes dimensões, principalmente dotadas de regiões pontiagudas cortantes com dureza 

maior do que a parte metálica que está sendo desgastada. Pode acontecer quando há um 

contato sobre pressões repetitivas entre as partes. Estes fatores propiciam a penetração mais 

profunda do abrasivo na superfície desgastada, com a formação de sulcos profundos. Este tipo 

de abrasão ocorre, por exemplo, em moinhos de mandíbulas, em esteiras transportadoras de 

minério bruto quando há transferência do material por queda etc. Os aços austeníticos ao 

manganês são em geral, as ligas preferidas para combater este tipo de abrasão. 

 

Abrasão por Moagem ou Alta Pressão 

A abrasão por moagem ou alta pressão é o desgaste que ocorre entre partículas abrasivas e o 

metal, ocasionando o esmagamento do abrasivo ou não. É o tipo de desgaste onde o material 

abrasivo é fragmentado durante o contato abrasivo com a superfície desgastada. Tipicamente, 
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esta forma de abrasão ocorre em equipamentos de moagem de minérios, que envolvem 

partículas de pequeno tamanho, em mancais contaminados com areia, etc. Para prevenir este 

tipo de abrasão, empregam-se normalmente ferros–fundidos ou aços–liga que possuam maior 

tenacidade do que os materiais empregados para combater a abrasão por goivatura. Neste tipo 

de abrasão, as partículas abrasivas poderão ser de dimensões médias, isto é, inferiores a 5cm, 

ou pequenas, inferiores à 1cm.  

 

Abrasão por riscamento ou a baixa pressão 

A abrasão por riscamento ou a baixa pressão é o tipo de abrasão na qual a superfície 

desgastada é riscada pelo material abrasivo, que ao penetrar na superfície, promove a remoção 

de material. As tensões impostas sobre as partículas abrasivas, são inferiores à tensão 

necessária para a fragmentação do abrasivo. Tipicamente, a abrasão a baixa pressão ocorre na 

superfície dos componentes de equipamentos, que, direta ou indiretamente, manuseiam terras, 

areias ou minérios, tais como: máquinas agrícolas, equipamentos de escavação, transporte, da 

indústria de açúcar e álcool, de mineração, siderúrgicos etc. Para prevenir a ocorrência deste 

tipo de abrasão, empregam-se normalmente ferros fundidos com alto teor de cromo 

(martensíticos ou austeníticos), às vezes contendo outros elementos de liga, além de ligas a 

base de cobalto – tungstênio – carbono. 

 

 

3.2.6 - Fatores que Aceleram o desgaste por Abrasão 

 

Para uma perfeita seleção do material a ser utilizado num ambiente sujeito a desgaste 

Conforme Neale, (1995), vários fatores deve ser considerados, como: 

 Tamanho da partícula (grossa; fina e média); 

 Formato da partícula (angulares e redondas); 

 Dureza da partícula; 

 Dureza do metal base; 

 Velocidade e freqüência do contato entre a partícula abrasiva e o metal base; 

 Tamanho de grão da estrutura do metal base; 

 Ângulo de incidência da partícula no metal base; 

 Temperatura ambiente ou temperatura da partícula em contato com o material base; 

 Tipo de desgaste ao qual o material  é submetido (goivatura, impacto, deslizante, etc.);  
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Conforme SPECTRU (2007), partículas de grande tamanho provocam desgastes por abrasão 

acompanhado de impacto, isto leva a um desgaste acentuado que na verdade é muito mais por 

impacto do que abrasão.  

 

Partículas médias, dependendo da dureza e formato, são menos agressivas, porém, partículas 

finas são mais abrasivas ocasionando abrasão muito incidente. Toma-se como exemplo o 

cimento, talco e outros materiais que são compostos de partículas finas e altamente abrasivas. 

É claro que a dureza destas partículas também é significativa. A forma dos materiais abrasivos 

varia desde arredondados até ângulos vivos.  Logicamente, os abrasivos com menor dureza 

terão ação menos violenta.  

 

 

3.2.7 – Efeito da dimensão do grão abrasivo 

 

O tamanho de um grão abrasivo tem uma influência direta nos mecanismos associados de 

desgaste. Eles caracterizaram o efeito do grão abrasivo pela relação, w/r, onde w representa a 

espessura da ranhura e r representa o raio esférico do topo da partícula (grão). Dependendo 

desta relação, a partícula de grão abrasivo irá deformar plasticamente ou cortar a superfície. 

Como as partículas desgastadas tornam-se cegas ou o tamanho da partícula diminui, o 

mecanismo de desgaste exibe uma transição do corte para o desgaste de laminação.  

 

Para ambos os tipos de desgaste abrasivo (dois ou três corpos), um tamanho crítico da 

partícula abrasiva pode ser observado. O desgaste volumétrico aumenta com o aumento do 

tamanho do grão abrasivo para esta dimensão crítica.  

 

Durante o desgaste abrasivo, a extensão da região tencionada plasticamente abaixo da 

superfície depende do tamanho do grão abrasivo e da carga aplicada (Deuis et al., 1996).  

 

 

3.2.8 – Efeito da carga aplicada 

 

A carga a ser aplicada sobre os corpos em atritos durante o processo de desgaste abrasivo 

também é um dos fatores que influencia fortemente a taxa de desgaste no material. 
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Equações para quantificar a importância da carga aplicada no corpo de prova em relação ao 

tamanho do grão abrasivo em um desgaste abrasivo de dois corpos foi proposta por Mondal et 

al (1998). Suas equações permitem obter as taxas de desgaste abrasivo teórico nos processos 

de abrasão. Foram desenvolvidas equações através de regressões lineares tanto para ligas 

como para materiais compostos. 

 

O efeito da carga na taxa de desgaste obtida tanto para os materiais compostos como para as 

ligas é bem mais severo que o efeito do tamanho dos grãos abrasivos. Sendo que em relação 

aos materiais por estes testados (ligas e compósitos), o efeito da carga e do tamanho do 

abrasivo na taxa de desgaste é relativamente maior no caso dos materiais compostos do que 

nas ligas. Porém, existem algumas combinações de tamanhos de grãos com quantidade de 

cargas aplicadas que podem fazer com que a taxa de desgaste abrasivo seja maior nas ligas do 

que nos materiais compostos (Mondal et al,1998). 

 

Esta maior influência da carga aplicada na taxa de desgaste em relação à variação do tamanho 

dos grãos pode ser observada na Tabela 3.1, tanto para os materiais compostos (uma liga de 

alumínio com partículas de óxido de alumínio), como para ligas (no caso uma liga de 

alumínio). 

 

 

Tabela 3.1 - Influência da carga aplicada na taxa de desgaste em relação à variação do 

                           tamanho dos grãos (Mondal et al, 1998).   

Condição Tamanho da particula  Carga aplicada Taxa de desgaste em  Taxa de desgaste em  
  abrasiva (µm)  (N) uma liga de aluminio um material composto  
      (10 -11 m3/ m) (10 -11 m3/ m) 
1 80 7 39,08 38,19 
2 80 1 7,98 2,8 
3 30 1 7,25 2,17 
4 30 7 31 26,19 

 

 

O desgaste abrasivo, a extensão da região deformada plasticamente na subsuperfície depende 

não só do tamanho do grão abrasivo, mas também da carga aplicada (Mondal et al., 1998). 
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3.2.9 – Influência da dureza 

 

Zum Gahr (1987) enfatizou o papel das partículas da segunda fase provendo áreas localizadas 

com alta concentração de tensões que influenciam na taxa de desgaste. A maior resistência ao 

desgaste foi obtida em microestruturas refinadas, com partículas semicoerentes dispersas. A 

influência dos carbonetos na resistência ao desgaste depende de sua dureza em relação à 

dureza da matriz. Uma redução no tamanho do grão aumenta a dureza e também conduz ao 

aumento da resistência ao desgaste.  

 

A dureza do material determina a profundidade da indentação das partículas abrasivas, 

influenciando a profundidade relativa penetrada. Onde esta profundidade for maior que a 

profundidade de indentação crítica para fratura, a taxa de desgaste é alta (Deuis et al., 1996).  

 

 

3.3 – Lubrificantes 

 

Em sistemas metálicos deslizantes, quando um lubrificante está presente na interface, tanto o 

desgaste como o atrito tendem a diminuir. Entretanto, apesar de o atrito e o desgaste serem 

fenômenos relacionados entre si, a atuação do lubrificante não ocorre, necessariamente, com o 

mesmo grau de eficiência nos dois fenômenos. Diferentes óleos exercem efeitos em diferentes 

escalas sobre o coeficiente de atrito e o desgaste (Bayer, 1994). 

 

Em sistemas metálicos deslizantes típicos, o coeficiente de atrito a seco pode variar em uma 

faixa de 0,5 a 1,0 e essa faixa pode ser reduzida por um fator de 0,5 a 0,25 com o uso de 

lubrificantes. A existência de um fluido lubrificante na interface resulta em isolamento de 

ambas as superfícies metálicas e, consequentemente, o sistema não deveria apresentar 

desgaste e o atrito deveria ser baixo. Entretanto, para existir um fluido na interface, há a 

dependência de características, como a geometria de contato e a viscosidade do lubrificante, 

que exercem efeito na capacidade de sustentação hidrodinâmica do filme de lubrificante. 

Nesse caso, a capacidade de sustentação hidrodinâmica e a ação de forças viscosas do fluido 

determinam a separação das superfícies e o atrito. E se um suprimento adequado de 

lubrificante não for mantido, fatores, tais como evaporação do lubrificante e a ação de 

“espalhamento” para fora do contato, tendem a diminuir a disponibilidade de lubrificante na 

interface de contato, resultando no desgaste. O lubrificante também pode se deteriorar como 
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resultado de oxidação, polimerização ou algum outro mecanismo, tendo como consequência a 

diminuição da habilidade do fluido de lubrificar o contato. Um outro aspecto da lubrificação é 

que a característica lubrificante de um dado material pode mudar como resultado das 

condições ao redor do contato. Pressão, temperatura, velocidade, bem como a compatibilidade 

química entre o material e as superfícies, podem ser fatores determinantes do grau em que um 

dado material pode atuar com lubrificante. Como conseqüência, em geral, há mais distinção 

no desempenho do lubrificante se usado em condições mais severas de desgaste e atrito, do 

que em condições mais moderadas. A maioria dos ensaios para o estudo de lubrificantes é 

voltada para a avaliação da habilidade do lubrificante em manter o deslizamento de maneira 

eficiente sob condições severas. Entretanto, mesmo em situações moderadas, pode haver 

diferenças significativas no desempenho (Bayer, 1994). 

 

De maneira resumida, pode-se considerar três mecanismos típicos para a atuação do 

lubrificante na interface do contato e que influenciam o atrito e o desgaste: adsorção nas 

superfícies, modificação química das superfícies e separação física das superfícies. As duas 

primeiras tendem a reduzir a resistência das ligações nas junções adesivas e a última tende a 

reduzir o número de junções. Entre os efeitos secundários da lubrificação, citam-se o 

resfriamento da interface, a modificação das tensões associadas com o contato e a eliminação 

do resíduo de desgaste do contato (Bayer, 1994). 

 

 

3.4 – Atrito 

 

Em situações envolvendo deslizamento ou rolamento, um termo associado ao desgaste é o 

atrito. O atrito pode ser definido como a força que se opõe ao movimento relativo entre duas 

superfícies (Halliday & Resnick, 1994). 

 

Genericamente, a magnitude da força de atrito é descrita em termos de coeficiente de atrito, 

que é a razão entre a força de atrito e a força normal que pressiona os corpos entre si, sendo 

esta descrição amplamente utilizada como caracterizadora do atrito do sistema. O coeficiente 

de atrito com essa descrição foi proposto originalmente por Leonardo da Vinci, por volta de 

1500. Apesar de outras formulações existentes, o coeficiente de atrito descrito pela relação 

entre as forças de atrito e normal é vastamente utilizado com caracterizador do atrito do 

sistema.  
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No início da era da tecnologia, o coeficiente de atrito era considerado como uma constante de 

um determinado par de materiais. Na tecnologia moderna, o coeficiente de atrito é 

considerado como sendo variável e dependente de parâmetros operacionais (por exemplo, 

umidade, temperatura, velocidade e pressão de contato), de lubrificantes, de propriedades do 

substrato e dos filmes superficiais. Desses, a dependência é, em geral, maior com as 

propriedades das superfícies e com o acabamento superficial do que com as propriedades do 

substrato. Porém, com a ressalva de que as propriedades do substrato influenciam tanto a 

cinética de adsorção das espécies químicas, quanto pode influenciar o acabamento originado 

do processamento (Ludema, 1996). 

 

A característica do atrito de não ser uma propriedade intrínseca de um material nem de uma 

combinação de materiais traz complexidade no uso de valores tabelados de coeficientes de 

atrito como fonte de dados para projetos. Os valores são geralmente obtidos com algumas 

combinações de materiais e em condições laboratoriais que empregam geometrias simples. 

 

 

3.4.1 – Contato entre superfícies rugosas 

 

A maioria das superfícies, até as que são consideradas polidas são extremamente rugosas na 

escala microscópica. Os picos das duas superfícies, que são colocadas em contato determinam 

a área real de contato que é uma pequena proporção da área aparente de contato (vista a olho 

nu). A área real de contato aumenta quando aumenta-se a pressão (a força normal), já que os 

picos se deformam (Ludema, 1996). 

  

 As irregularidades da superfície têm altura de vários milhares de diâmetros atômicos, sendo 

que estes picos foram denominados “asperezas” por Bowden e Tabor (Hutchings, 1992). 

 

Sob carregamentos muito baixos, as características do atrito e do desgaste de sistemas em 

microescala são regidos pelas forças superficiais, que incluem as interações de Van der 

Waals, pontes de hidrogênio e forças de natureza eletrostática, dependendo dos materiais e 

das condições de contato (Israelachvili, 1991). 

 

O tamanho da área real dependerá da carga, da rugosidade das superfícies e das propriedades 

mecânicas dos materiais que constituem os corpos, podendo variar com o tempo, em caso de 



 26 
 

contato estático.  Para cargas mais altas as forças refletem as propriedades das asperezas. As 

interações entre as asperezas durante o deslizamento resultarão em deformação plástica, 

ranhuras e formações de debris de desgaste (Glaeser, 1993). 

 

Nos aços, por exemplo, sob determinadas condições de deslizamento as asperezas podem 

sofrer transformações que as tornam estruturas duras e frágeis. Estas estruturas quebradiças 

podem partir-se durante o deslizamento, formando os cavacos interfaciais que produzem os 

rastros de desgaste (Hsu, 1996). 

 

Inicialmente, a característica geométrica do contato é definida, pela rugosidade das superfícies 

e, com o passar do tempo, influência predominante na característica geométrica do contato é o 

desgaste (Glaser, 1993).  

 

Ludema menciona que mais recentemente o atrito é visto com sendo devido à adesão limitada 

por efeitos de adsorção e, em alguns casos, para determinadas superfícies rugosa, uma 

segunda componente de atrito poderia aparecer devido à colisão de asperezas. No caso de 

superfícies lubrificadas, a adesão não é comumente discutida com uma causa de atrito, 

entretanto, a molhabilidade, tensão de superfície e até mesmo a viscosidade são manifestações 

de forças de ligação, que são em parte relacionadas ao fenômeno da adesão (Ludema, 1996).   

 

 

3.4.2 – O modelo de Hertz 

 

O formato das asperezas para um modelo de forma esférica, quando pressionada contra um 

plano sob carga normal N, ocorrerá o contato entre os dois corpos numa área circular de raio 

a. A pressão média é dada pela relação entre a carga e a área de contato, mas não será 

constante, tendo seu valor máximo no centro e caindo para zero nas bordas. Hertz estudou 

também o efeito das tensões de cisalhamento ao longo da profundidade do plano (Xie e 

Willians, 1996). 

 

Se a carga normal, N continuar crescendo, a região em regime plástico também crescerá em 

direção à superfície. Com a ocorrência de deformações plásticas, a distribuição de pressão 

elíptica assumida por Hertz não é mais válida. 

 



 27 
 

3.4.3 – O modelo de Greenwood e Williamson 

 

Greenwood e Williamson (1966), valendo-se da teoria de Hertz para contatos elásticos, 

criaram um modelo matemático para a deformação das asperidades a partir da rugosidade dos 

perfis em contato. Por simplificação, assumiram que todos os topos das rugosidades são 

asperezas esféricas e distribuem-se estatisticamente em forma gaussiana ou exponencial e que 

a outra superfície é lisa, rígida e plana. Os picos das asperezas têm altura aleatória (Figura 

3.12) e se deformarão elasticamente quando carregados de acordo com as equações de Hertz. 

Eles puderam, assim, modelar o comportamento das rugosidades em contato, mediante o 

“contato hertziano”, indicando se o contato será plástico ou elástico. Muitas vezes, um contato 

que macroscopicamente não apresenta escoamento, ao ser considerado na escala de suas 

rugosidades poderá escoar mesmo sob aplicação de cargas baixas.  

 

 
Figura 3.12 – Modelo para o contato entre uma superfície rugosa e uma superfície plana 

                            rígida (Hutchings, 1992). 
  

 

3.4.4 – Contato elástico 

 

O primeiro modelo para estudar o comportamento de duas superfícies em contato baseia-se 

em uma esfera de material elástico pressionada contra um plano rígido sob uma carga normal 

w. O contato ocorre sobre uma área circular de raio a, dado pela seguinte fórmula:  

 

a = (3wr / 4E)⅓                                                                                                   (Eq 3.2)     

                

Onde: r é o raio da esfera; E é o módulo de elasticidade que depende dos módulos de Young, 

E1 e E2, e dos coeficientes de Poisson, ν1 e ν2, para os materiais da esfera e do plano da 

seguinte forma: 

1 / E = (1 - ν1) / E1
2 + (1 - ν2

2) / E2                                                                   (Eq. 3.3) 
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Assim a área de contato entre a esfera e o plano, πa2, é dada por: 

 

πa2 ≈ 0,83 π (wr / E) ⅔.                                                                                     (Eq. 3.4) 

 

Para este caso, no qual a deformação é puramente elástica, a área de contato é proporcional a 

w2/3. A tensão normal sobre a área de contato é w/π a2 e varia com w1/3. A tensão não é 

uniforme sobre a área circular, mas é máxima no centro e decresce até zero nas extremidades 

(Figura 3.13). A tensão máxima no centro do círculo de contato é 3/2 vezes a tensão média. 

  

 

 
Figura 3.13 – Distribuição da tensão normal (pressão de contato) de uma esfera pressionada 

                        elasticamente contra um plano (Hutchings, 1992). 
 

 

3.4.5 – Contato plástico 

 

Conforme a carga normal entre a esfera e o plano aumenta, um ou os dois componentes 

podem se deformar plasticamente. Para efeito de simplificação consideram-se duas situações: 

quando a esfera for rígida e a deformação plástica ficar confinada ao plano e quando o plano 

não se deformar e ocorrer deformação plástica apenas na esfera (Hutchings, 1992). 

 

Através das análises de Hertz do campo de tensão elástico para um indentador esférico rígido 

numa superfície plana, demonstra-se que a máxima tensão de cisalhamento ocorre a uma 

profundidade de 0,47a, onde a é o raio do círculo de contato. A deformação plástica ocorrerá 

nesse ponto se o limite de escoamento for alcançado. Aumentando-se a carga normal, a zona 
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de deformação plástica poderá se estender, eventualmente, até a superfície. A área de contato 

é ainda extremamente pequena, com um raio menor do que 1% do raio da esfera. A tensão 

média sobre a área de contato é em torno de 3Y, onde Y é o limite de escoamento, e 

permanece com este valor para subsequentes aumentos de carga. Portanto, a área de contato é 

proporcional à carga. Para indentadores de formas diferentes, como cônicos ou piramidais, 

são encontrados resultados similares. A constante de proporcionalidade entre a tensão na área 

de contato e o limite de escoamento depende da geometria do indentador, mas nunca é muito 

diferente de 3. Para o caso da deformação plástica ocorrer na esfera, se esta for de menor 

dureza em relação à dureza do plano, os resultados são semelhantes, ou seja, a deformação 

plástica ocorre quando a tensão no contato alcança o valor de 3Y. 

 

 

3.4.6 – Teoria simplificada para o contato com múltiplas asperezas 

 

Supondo que uma superfície rugosa consista de uma série de asperezas de mesma altura e raio 

e que cada uma deforme independentemente da outra, cada aspereza suporta a mesma fração 

de carga e contribui com a mesma fração de área. Somando as contribuições de todas as 

asperezas, pode-se mostrar que a área total de contato, A, está relacionada com a carga total, 

W, da mesma maneira que a área de contato individual de cada aspereza, πa2 , está relacionada 

com a carga suportada por cada aspereza, w. Para o caso de contato perfeitamente elástico, 

tem-se: 

 

w = A / W⅔                                                                                                    (Eq. 3.5)   

 

e para contato perfeitamente plástico: 

 

w = A / W                                                                                                      (Eq. 3.6) 

 

Superfícies reais, entretanto, não são compostas de asperezas uniformes de mesmo raio e 

altura. Na verdade, estas são estatisticamente distribuídas. Conforme a carga em uma 

superfície real é aumentada, não apenas a área de contato de cada aspereza aumenta como 

também o número de asperezas a entrar em contato e a suportar carga cresce. Sob tais 

circunstâncias, se a área média de contato para cada aspereza permanecer constante e o 

aumento na carga for suportado por um correspondente aumento no número de asperezas em 
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contato, então, mesmo para um contato perfeitamente elástico, a área total será diretamente 

proporcional à carga (Hutchings, 1992). 

 

 

3.4.7 – Evolução Histórica 

 

Historicamente, o estudo do atrito começou com Leonardo da Vinci que descreveu as leis que 

governam o movimento de um bloco retangular que desliza sobre uma superfície plana. 

Porém este estudo passou despercebido até o início do século XX. O reagrupamento destes 

estudos aconteceu em 1938, às vésperas da 2ª Guerra Mundial, quando se organizou uma 

grande exposição dos seus trabalhos.  

 

Dentre as mais significativas contribuições para a Tribologia na história da civilização, estão 

os estudos da Vinci sobre rolamentos, determinação da força de atrito entre objetos em 

superfícies horizontais e inclinadas, o efeito da área aparente na força de atrito, o emprego da 

polia para a medida da força de atrito, o torque devido ao atrito num cilindro (meio mancal).  

  

Outras contribuições importantes foram: estabelecer a importância dos lubrificantes para 

diminuir a força de atrito, diferenciar atrito de deslizamento do atrito de rolamento, considerar 

menor resistência ao deslizamento para superfícies mais lisas em relação às superfícies mais 

rugosas e que a interposição de esferas ou “coisas como estas”, entre os corpos em 

movimento diminuía a resistência ao movimento. 

 

No século XVI, surgiram os primeiros estudos científicos sobre o atrito feitos por Leonardo 

da Vinci (1452-1519), que formulou o que se convenciona chamar as duas primeiras leis do 

atrito, a saber (Dowson, 1985): 

1 – A força de atrito é diretamente proporcional à carga aplicada. 

2 - A força de atrito é independente da área aparente de contato. 

 

Entretanto, Leonardo da Vinci estabeleceu cinco princípios, que são: 

A – A força de atrito depende da natureza dos materiais em contato.  

B – A força de atrito depende do grau de acabamento das superfícies em contato. 

C – A força de atrito depende da presença de um fluido ou outro material interposto entre as      

superfícies.   
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D - A força de atrito aumenta com a pressão de um corpo contra o outro.  

E – A força de atrito independe da área de contato. 

Entretanto, segundo Ludema (1981), o conhecimento de irregularidades superficiais por 

Leonardo da Vinci, posteriormente, Amontons, eram de nível macroscópico, já que não se 

tinha, naquela época, o conhecimento das irregularidades microscópicas. Adicionalmente 

Leonardo da Vinci explicitou também a existência de atrito entre líquido e líquido e a 

existência de atrito de um peso no início de seu movimento, ou seja, o atrito estático. 

 

Coube também a Leonardo da Vinci, a primeira formulação do conceito de coeficiente de 

atrito como sendo uma relação entre a força de atrito e o força de compressão normal das 

superfícies, bem como determinar um valor ¼, aproximadamente constante, para o coeficiente 

de atrito, provavelmente para a madeira deslizando contra madeira (Dowson,1977).  

 

O valor aproximado de 1/3 foi determinado em 1669 por Guillame Amontons e entre 0,25 e 

0,5 em 1964, por Bowden e Tabor (1964), para o deslizamento seco de madeira contra 

madeira, podendo-se considerar o valor experimental obtido por Leonardo da Vinci 

perfeitamente válido.  

 

Em 1699, o cientista Guillaume Amontons, retomou os estudos relativos ao atrito, realizando 

experiências e diferenciando duas categorias de forças de atrito, às quais denominou atrito 

estático e atrito cinético (ou dinâmico). Suas Leis foram enunciadas da seguinte forma: 

O coeficiente de atrito (cinético e/ou estático) entre duas superfícies secas e não lubrificadas 

obedece aproximadamente às seguintes leis: 

 “é aproximadamente independente da área de contato aparente, dentro de amplos          

limites.”  

 “é proporcional à força de compressão normal entre as superfícies.” 

 

A contribuição de Coulomb parece ser, segundo Dowson (1985), a mais bem estruturada, e 

aquela que mais se aproxima da forma atual de apresentar os experimentos científicos. Ele 

estudou a natureza dos materiais em contato e seus recobrimentos, a extensão da área de 

contato, a força de contato e o tempo de repouso das superfícies em contato. 

 

As principais conclusões devidas a Coulomb são: 
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1- A força de atrito inicialmente se eleva atingindo um valor máximo e, por isto, é 

proporcional à carga para madeira deslizando a seco contra madeira. 

2 – Para madeira deslizando contra madeira, a força de atrito é proporcional à força (motriz), 

para qualquer velocidade, mas o atrito cinético (dinâmico) é muito menor que o estático 

medido após longos períodos de contato.   

3- Para metais deslizando contra metais, sem lubrificação, a força de atrito é proporcional à 

carga e não há diferença entre atrito estático e cinético. 

4- Para metais sobre madeira, sem lubrificação, o coeficiente de atrito estático se eleva 

lentamente, podendo levar até cinco dias para atingir seu máximo valor. Para o par metal-

metal este limite é atingido quase instantaneamente e, para par madeira-madeira, sem 

lubrificação, a velocidade tem pouco efeito no atrito cinético. Entretanto, no caso do par 

metal-madeira, o atrito cinético aumenta com a velocidade. 

 

Pelo que foi comentado até agora, é possível ver que o atrito é sensível aos mesmos 

parâmetros e aos mesmos tipos gerais de fenômenos que envolvem o desgaste, isto é, aqueles 

relacionados com as tribossuperfícies. Em conseqüência desta dependência comum, alterações 

nas tribossuperfícies que resultam em mudanças nos mecanismos do desgaste, frequentemente 

produzem alterações no atrito e vice-versa.  

 

Por outro lado, segundo Dowson (1985), pesquisas recentes têm melhorado o conhecimento 

do fenômeno do atrito através da aplicação de conceitos de ciência das superfícies e de 

técnicas em escala molecular ou atômica, estas por permitir investigações relacionadas a 

contatos simples entre asperezas em escala nanométrica. Em tais investigações, as medições 

da força de atrito, realizadas através do microscópio de força atômica, mostram que essa força 

não é proporcional à carga normal, devido às influências das forças de adesão (Dowson, 

1977).  

 

Definições encontradas para o mecanismo físico do atrito, têm muito em comum. Entretanto, 

o que chama a atenção é que nenhuma delas é exatamente igual à outra, o que, para a 

definição de um fenômeno tão importante indica haver, no mínimo muita dúvida sobre a 

natureza do fenômeno, sobre sua interpretação e como medi-lo. 
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3.4.8 – Força e energia 

O atrito pode ser associado com a força ou com a energia. Parece não haver conflito entre 

estas duas definições e a equivalência pode ser feira pelo “trabalho”, o que requer associar a 

força a um deslocamento. Independente da definição usada, o emprego da noção de 

coeficiente de atrito implica, necessariamente em adotar a versão de força, uma vez que este é 

a relação adimensional entre a força tangencial e a força normal. O coeficiente de atrito 

dependerá da definição de força de atrito e das particularidades da sua definição.  

Como o desgaste é um processo que consome energia, o valor do volume de desgaste deve ser 

dependente da quantidade de energia que entra no sistema. Este princípio tem sido mais usado 

para derivar parâmetros de quantificação do desgaste (Ramalho e Miranda, 2006).  

  

 

 3.4.9 – Atrito entre corpos sólidos 

 

As definições de atrito, em geral, parecem considerar necessário que os dois corpos em 

contato sejam sólidos. Esta restrição exclui a análise de pelo menos dois fenômenos 

tribológicos: o desgaste causado por partículas de líquido (impingemant) e a cavitação. 

 

 Segundo Sinatora (2006), o desgaste ocasionado por partículas líquidas é uma causa 

importante de danos em aeronaves e é extensivamente estudada em tribologia.  Atualmente 

esta forma de desgaste é utilizada como processo de fabricação no qual o jato de água, sob 

altas pressões, é usado para corte de metais e rochas. Sem dúvida, em ambos os exemplos há 

dissipação de energia e há forças aplicadas pelo movimento da gota ou do jato líquido durante 

o fluxo contra as paredes do material que está sendo cortado. 

 

O desgaste por cavitação constitui-se em grande fonte de perdas econômicas em sistemas 

hidráulicos. A dissipação de energia por cavitação decorre da propagação e do trabalho que as 

ondas de choque, ou jatos de líquidos, exercem contra o próprio líquido, ou contra o material 

que está sendo danificado.  

 

Considerando que os estudos de da Vinci sobre fluidos, bem como os estudos do atrito entre 

superfícies lubrificadas, onde o coeficiente de atrito varia linearmente com a carga aplicada 
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(viscosidade do meio), verifica-se que, para uma definição ampla e rigorosa, não há 

necessidade de contato direto entre os corpos sólidos.  

 

 

3.4.10 – Atrito estático e atrito cinético 

 

Em todas as definições para atrito estático e atrito cinético, existe a particularidade que, para o 

atrito cinético, os corpos em contato estejam em movimento relativo. Entretanto, segundo 

Sinatora (2006), existe a seguinte questão: “por que o atrito estático tem valores diferentes?”, 

referindo-se aos coeficientes de atrito estático e cinético. A análise devida a Coulomb, sobre o 

efeito do tempo de repouso no valor da força de atrito estático, pode ser entendida sob a ótica 

do crescimento da área real de contato, por crescimento das junções adesivas. Coulomb 

observou o aumento da área de contato com o aumento de pressão, mas pode-se considerar 

que o mesmo aumento ocorrerá, em taxas menores, com aumento do tempo de contato entre 

os corpos, como no conhecido fenômeno da fluência. 

 

Isto sugere que os fenômenos de atrito estático e cinético devam ser discutidos diante de 

novas evidências experimentais. Em alguns casos, especialmente em sistemas lubrificados, os 

valores dos coeficientes de atrito estático e cinético são praticamente iguais (Field, 1988). 

 

As Tabelas 3.2 e 3.3 referem-se a valores de coeficientes de atrito conforme materiais. 

Tabela 3.2 – Coeficientes de atrito por deslizamento para diferentes pares de materiais  

                        (Koshkin, 1975). 

Superfícies em contato µk 
Aço sobre aço 0.18 
Aço sobre gelo (patines) 0.02-0.03 
Aço sobre ferro 0.19 
Gelo sobre gelo 0.028 
Patins de madeira sobre gelo e neve 0.035 
Borracha (pneu) sobre terreno firme 0.4-0.6 
Correa de couro (seca) sobre metal 0.56 
Bronze sobre bronze 0.2 
Bronze sobre aço 0.18 
Madeira sobre madeira na direção da fibra 0.48 
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Tabela 3.3 – Coeficientes de atrito estático e cinético (Serway, 1992). 

Superfícies em contato µs µk 
Cobre sobre aço 0.53 0.36 
Aço sobre aço 0.74 0.57 
Alumínio sobre aço 0.61 0.47 
Borracha sobre concreto 1.0 0.8 
Madeira sobre madeira 0.25-0.5 0.2 
Madeira encerada sobre neve úmida 0.14 0.1 
Teflon sobre teflon 0.04 0.04 
Articulações sinoviais em humanos 0.01 0.003 

 

 

3.4.11 – Mecanismos do Atrito 

 

Para estabelecer os mecanismos do atrito, o conceito de base é que este resulta da interação 

mecânica de superfícies reais, isto é que apresentam rugosidades. Genericamente, a 

magnitude da força de atrito é descrita em termos de coeficiente de atrito, que é a razão entre 

a força de atrito e a força normal que pressiona os corpos entre si, definição que é vastamente 

usada para caracterizar o atrito num sistema tribológico. 

 

 

3.4.12 – As Teorias do Atrito.  

         

Muitos investigadores, como Amontons e Coulomb, observaram que a maior contribuição 

para o aparecimento da força de atrito eram os picos rígidos ou elasticamente deformados, das 

superfícies em contato. Segundo estes pesquisadores, a ação das asperezas, causam 

cisalhamento nas duas superfícies, forçando sua separação.  

 

As mais importantes teorias sobre o atrito de deslizamento foram propostas por Bowden e 

Tabor (1964), feita entre os anos de 1930-1970 (Hutchings, 1992). Eles consideraram que a 

força de atrito de deslizamento é a resultante de outras duas forças: uma força de adesão 

desenvolvida na área de contato real entre duas superfícies (junções das asperezas), que 

envolve a energia perdida em zonas interfaciais relativamente finas e uma força de 

deformação tangencial necessária para deslocar estas asperezas, que envolve a energia perdida 
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abaixo do contato e em volumes muito grandes de material. O modelo destes dois 

pesquisadores considera que durante as interações dos microcontatos, forças adesivas fortes, 

de caráter atômico, são estabelecidos entre as duas asperezas opostas.  

 

 Quando superfícies metálicas estão suficientemente limpas, livres de óxidos e de outros 

filmes superficiais ou gases adsorvidos e, sob determinadas condições ambientais, pode-se 

observar uma significativa adesão entre estas duas superfícies. Vínculos metálicos fortes 

formam-se através da interface e quando as duas superfícies tendem a se mover relativamente, 

um dos metais é transferido de um corpo para o outro. Estas forças chegam a ser mais fortes 

que aquelas de coesão dos materiais de que são feitos corpos em contato, gerando pequenas 

soldas nestes microcontatos. A ruptura destas soldas e o aparecimento de outras, causadas 

pelo movimento de deslizamento, pode promover a transferência de material de uma 

superfície para a outra. A adesão vem sendo intensivamente estudada, ficando evidente no 

caso de transferência de materiais entre as superfícies em contato (Laudman  et al, 1990). 

   

Consideremos que duas superfícies metálicas quaisquer, nominalmente planas, sejam postas 

cuidadosamente em contato, sendo que os pontos que inicialmente fazem este contato são os 

picos das asperezas opostas, qualquer carregamento normal colocado sobre estas superfícies 

será, em princípio, suportado por estas pequenas e discretas áreas que representam somente 

uma pequena fração da área nominal de contato. Nos instantes inicias do contato e sob um 

carregamento baixo, as asperidades deformam elasticamente quando se tocam. Entretanto, 

com o passar do tempo, as superfícies tenderão a se aproximar cada vez mais e se, o 

carregamento for grande o suficiente, uma intensa deformação plástica ocorrerá nestes pontos 

de contato. Se há um escoamento plástico dos materiais será formada uma junção em cada 

ponto de contato, através das quais a força total que representa este carregamento será 

transmitida através da superfície, de forma que: (Bowden & Tabor, 1964). 

 

N = a.Ty                                                                                                      (Eq. 3.6) 

 

O n d e :    

N – é a força normal aplicada.  

a – é a área  total dos picos da aspereza no instante em que ocorre o contato.  

Ty – é a tensão de escoamento por compressão. 
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Portanto, a área de contato no instante considerado é dado por: a = N / Ty                                                                                 

(Eq. 3.7) 

 

A deformação plástica ocorre nas junções dos picos de ambas as superfície, fazendo com que 

as asperezas da superfície de menor dureza penetrem na superfície maior dureza e, em se 

estabelecendo o movimento relativo, atuam como arados e produzem sulcamento quando o 

limite de escoamento do material é atingido. 

 

Quando uma força externa é aplicada a uma das superfícies, na tentativa de colocá-las em 

movimento relativo, pequenas forças de reação aparecem nos pontos de contato, que 

representam as forças de atrito estático atuando na interface dos materiais. A área real de 

contato, muito pequena, estará submetida a grandes tensões, tanto normais quanto tangenciais, 

sendo que a tensão de cisalhamento é dada por: (Bowden & Tabor, 1964). 

 τ = F / a                                                                                                              (Eq. 3.8) 

 

Onde:  

τ – é a tensão de cisalhamento,  

F – a força externa tangencial e  

a – é a área instantânea real de contato.  

 

 

3.5 – Materiais Resistentes ao Desgaste  

 

Como o desgaste abrasivo é um fenômeno complexo, no qual partículas ou asperidades duras 

penetram na superfície dos componentes mecânicos, gerando perda de matéria, as maiorias 

dos materiais utilizadas em aplicações que requerem elevada resistência ao desgaste são do 

tipo polifásicos. Esses são constituídos, normalmente, de uma fase com características 

próximas às dos materiais cerâmicos, envolvida por uma matriz dúctil.  

 

 O estudo desses materiais tem mostrado que o tamanho, a distribuição, a dureza, a 

ductilidade, a tenacidade e a fração volumétrica das fases presentes são parâmetros 

determinantes no comportamento tribológico. Na medida em que esses parâmetros são 

alterados, os mecanismos de desgaste, quais sejam: microsulcamento, microcorte e 

microlascamento podem ser modificados. 
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Nas propriedades dos materiais, as características microestruturais têm particular importância, 

tanto nas propriedades mecânicas, quanto nas taxas de desgaste. Murray, et al (1979) estudou 

a resistência ao desgaste de aços tratados termicamente para vários níveis de dureza e também 

de alguns metais puros. Para metais puros, a resistência ao desgaste aumenta linearmente com 

a dureza. 

 

Nos materiais ferrosos, esta relação (resistência ao desgaste Χ dureza) não é simples. O 

aumento no teor de carbono faz a resistência ao desgaste aumentar. Para os aços com a mesma 

porcentagem de carbono, a resistência ao desgaste de um aço ligado é maior do que de um aço 

sem liga, mas este aumento é pequeno quando comparado com outro em que aumentou-se a 

porcentagem de carbono. 

 

A resistência ao desgaste geralmente aumenta conforme a microestrutura é mudada de ferrita 

para perlita, desta para bainita e finalmente bainita para martensita; isto, desde que seja 

acompanhada de aumento de dureza. Entretanto, para um mesmo valor de dureza, a estrutura 

bainítica tem maior resistência ao desgaste do que a martensítica. 

 

A microestrutura tem maior influência no desgaste do que a dureza da matriz. Tem sido 

mostrado que a presença de austenita retida tem melhorado a resistência ao desgaste da 

martensita revenida. A austenita fornece uma melhor ancoragem aos carbonetos, ocasionando 

um baixo arrancamento do carboneto da matriz austenítica. 

 

 Os carbonetos parecem ser particularmente importantes na resistência à abrasão, 

principalmente em materiais como os aços e ferros fundidos brancos ligados ao Cr. A 

influência deles está relacionada com sua dureza, tamanho e distribuição. Carbonetos 

finamente dispersos, aumentam a resistência ao desgaste, enquanto que os grosseiros 

diminuem   a resistência ao desgaste.  

 

Estruturas deformadas por trabalho a frio, não aumentam a resistência ao desgaste, enquanto 

que o aumento da dureza pelo refinamento dos grãos, age favoravelmente.  

 

Além da perfeita escolha do material a ser usado, quando possível, deve-se levar em 

consideração outros fatores, como: bom acabamento superficial, eliminando, assim as 

depressões e saliências superficiais das partes em contato; introdução de um meio lubrificante, 
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com uma determinada espessura e viscosidade, entre as superfícies em contato separando-as 

fisicamente (Coutinho, 1992). 

 

 

3.6 – Metal de Adição para Revestimento Duro 

 

Não existe ainda uma classificação de metal de adição que envolva a maioria das ligas 

utilizadas para revestimento duro. As classificações existentes são baseadas na composição 

química do metal de adição depositado sem nenhuma diluição. 

 

Materiais à base de carboneto de tungstênio podem ser usados em aplicações que exijam 

elevada resistência ao desgaste ou uma combinação de resistência ao desgaste, ao choque, à 

corrosão e ao calor. 

 

 A composição básica destes materiais é carboneto de tungstênio com 6% a 8% de cobalto, 

recomendada para aplicações gerais de resistência ao desgaste, como vedações, mancais e 

eixos. Elevando o cobalto para 13% a 17%, obtém-se um material com menor resistência ao 

desgaste, porém com maior tenacidade. 

 

 

3.7 – Eletrodeposição 

 

A eletrodeposição é o processo pelo qual um revestimento metálico é aplicado sobre uma 

superfície através de uma corrente elétrica, geralmente contínua. A deposição pode ser feita 

em superfície condutora (metais e ligas metálicas: aço carbono, latão) ou não-condutores 

(plásticos, couro, madeira) (Metal Handbook, 1987). 
 

De acordo com Burns e Brandey (1995), com o propósito de obter propriedades específicas, 

dois ou mais metais podem ser codepositados como uma liga metálica, resultando em 

propriedades superiores àquelas oriundas da eletrodeposição de um simples metal. 

Comparativamente à eletrodeposição de um único metal, as ligas depositadas apresentam-se 

mais densas e com maiores durezas, mais resistentes à corrosão em determinadas faixas de 

composição, melhores em propriedades magnéticas e mais adequadas para um posterior 

revestimento por eletrodeposição. Os eletrodepósitos de níquel cromo, por exemplo, são 
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decorativos, melhorando a resistência à corrosão e proporcionam durabilidade e resistência à 

abrasão do metal subjacente. 

 

A eletrodeposição geralmente é efetuada com soluções aquosas, utilizando sais simples ou 

complexos, ou pelo emprego de banhos de sais fundidos, se bem que estes sejam incomuns. O 

eletrólito da eletrodeposição, geralmente conhecido como banho eletrolítico, contém, 

primariamente, os íons que vão ser depositados associados a vários constituintes. 

Compreendem como constituintes o meio condutor necessário para o fluxo da corrente e, 

também funcionam como um agente tamponador para manter o pH da solução no nível 

requerido. Aditivos, tais como agentes niveladores, podem, geralmente, ser acrescentados aos 

banhos para prevenir pites de hidrogênio ou a acumulação de hidrogênio no cátodo. As 

soluções de sais complexos para eletrodeposição, obviamente, contém vários complexantes, 

com a finalidade de manter o íon metálico como metal complexado na solução (Chassaing, et 

al, 1989).  

 

 

3.7.1 – Niquelagem 

 

Niquelagem consiste no depósito de películas de níquel sobre um substrato. O processo 

converte o minério de níquel do anodo em íons de níquel que penetram o banho de 

galvanoplastia. Os íons descarregam-se no catodo (objeto a ser revestido) e produzem uma 

camada de níquel metálico na superfície. A deposição de íons de níquel não é a única reação 

possível, pois, de fato, uma pequena porcentagem da corrente é dissipada pela deposição de 

íons de hidrogênio. Isto reduz o rendimento do depósito em aproximadamente 3 a 7%, que 

potencialmente poderia ser de 100%, se toda a corrente fosse direcionada para depositar os 

átomos de níquel. O hidrogênio depositado forma bolhas de gás de hidrogênio na superfície 

do cátodo. Se a concentração de íons de hidrogênio estiver muito alta no banho (a medida de 

pH está baixa demais), o grau de evolução do hidrogênio aumenta e o depósito de níquel 

diminui. Em condições normais, o rendimento da dissolução do níquel no ânodo é de 100%, e 

íons de hidroxila não são depositados. No entanto, caso a medição de pH seja alta, é possível 

que ocorra o depósito de íons de hidroxila em vez de dissolução de níquel e, assim, será 

produzido oxigênio. O ânodo de níquel torna-se passivo e a dissolução é interrompida e, 

portanto, o banho eletrolítico estará com quantidade baixa de íons de níquel. Certas formas de 
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ânodos de níquel resistem à passivação e suprem o banho com íons de níquel dentro de uma 

faixa ampla de condições de galvanoplastia.  

 

Os processos de niquelagem de Ni convencional e Ni-Co são muito semelhantes em suas 

etapas de usinagem, preparação e eletrodeposição. A principal diferença está nos elementos 

químicos utilizados para preparo e manutenção dos banhos de eletrodeposição. O processo de 

niquelagem de Ni convencional, como o próprio nome indica, é o processo de deposição de 

Ni sem outros elementos químicos adicionais. O processo Ni-Co é um processo de deposição 

de uma liga de níquel e cobalto e a principal característica que o diferencia do processo de 

níquel convencional é a dureza obtida na camada depositada (Bari, 1994). 

 

Na Figura 3.14 é possível observar pelo gráfico, o efeito da concentração do Co na dureza da 

liga Ni-Co. Até 33% de Co há um acréscimo na dureza da liga que atinge até 520HV, com a 

redução da dureza a partir de 33% de Co.  

                      

 

Efeito da concentração de cobalto na liga Ni-Co
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           Figura 3.14 - Efeito da concentração de cobalto no depósito na dureza da camada 
                                      eletrodepositada (Bari, 1994).  
 

 

Com o aumento da temperatura há um pequeno aumento na dureza do níquel puro até uma 

faixa de 300oC. A partir de 300oC a dureza do níquel diminui conforme a temperatura 

aumenta. Um comportamento quase semelhante acontece em uma liga com 20% de cobalto. 

Porém, com uma redução na dureza a partir da temperatura de 200 oC, conforme pode ser 

observado na Figura 3.15.  
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Dureza versus temperatura do Ni e Ni-Co
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Figura 3.15 - Efeito da concentração de cobalto do depósito na curva de recozimento 
                              do material (Bari, 1994).     
 
 
 
3.8 – Propriedades do cobalto. 

 

Cobalto é um dos mais importantes metais entre os metais estratégicos. O cobalto puro é 

utilizado em várias aplicações, sendo a produção de ânodo para uso na eletrodeposição uma 

das mais importantes. É muito utilizado também em aplicações superficiais e recuperação de 

superfícies desgastadas devida sua dureza elevada; na indústria química e de materiais 

magnéticos (Tyroler e Landolt, 1988)..  

O cobalto é utilizado nas ligas para aplicação em motores a jato, compressores, turbinas 

(devido às altas temperaturas a que estão submetidos), nas ligas de aço rápido juntamente com 

o tungstênio (W), molibdênio (Mo), cromo (Cr), vanádio (V) e nióbio (Nb), empregado na 

fabricação de ferramentas para usinagem, visando aumentar consideravelmente a dureza a 

quente e à temperatura ambiente (Mellor, 1935). 

 

As ligas à base de cobalto são as mais empregadas em peças que exigem alta resistência ao 

desgaste. Além de sua alta resistência ao desgaste (inerente à sua microestrutura, não havendo 

necessidade de tratamento térmico) estas ligas apresentam algumas propriedades que as 

tornam especialmente indicadas em aplicações em que outros fatores agressivos (como 

agentes corrosivos e altas temperaturas) estão presentes, além do desgaste: boa resistência à 

corrosão e alta dureza a quente (Coutinho, 1992). 
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O cobalto é um metal que possui características muito próximas às do níquel, porém possui 

maior resistência mecânica e um custo mais elevado, possui elevada resistência à corrosão. 

Apresenta mudanças alotrópicas, da estrutura hexagonal compacta para cúbica de faces 

centradas, em temperatura relativamente baixa, ou seja, 418oC. A presença, nas ligas de 

cobalto, de determinados teores de níquel ou carbono pode tornar a fase cúbica estável em 

temperaturas de trabalho (temperaturas elevadas da ordem de 760-980°C ou mesmo em 

temperatura ambiente). Para algumas aplicações, essa estabilidade da fase cúbica à 

temperatura ambiente representa um fator importante, pois confere à liga maior resistência ao 

choque térmico. 

 

O cobalto é empregado como elemento de liga para superligas, ligas magnéticas, ligas de 

níquel, ligas de cobre, metal-duro e aços ferramentas.  

 

 

Propriedades físicas (Bresciane, 1997) 

Número atômico: 27 

Massa atômica: 58,93 

Densidade: 8,83 mg/m3 (20°C ) 

Ponto de fusão: 1495°C  

Calor específico: 414 J/kg.K (20°C ) 

Calor latente de fusão: 242 kJ/kg 

Ponto de ebulição: 3200 K  

Eletronegatividade: 1,88 Pauling  

Condutividade térmica: 69 W/(m.K)  

Capacidade calorífica: 420 J/Kg.K) 

Estrutura cristalina hexagonal. 

 

 

3.9 – Propriedades do níquel. 

 

O níquel, na condição recozido, é suficientemente dúctil para ser trabalhado mecanicamente e, 

na condição encruada, apresenta dureza de nível elevada a ponto de garantir uma razoável 

resistência ao desgaste. A principal propriedade que permite ao metal níquel ser mais 

utilizado é a elevada resistência à corrosão, associada à resistência mecânica, em meios 
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químicos normalmente agressivos a muitos outros metais. O níquel quer utilizado como 

elemento único de revestimento ou de constituição de peças, quer empregado como elemento 

básico de uma liga, dispensa totalmente a necessidade de tratamento superficial de proteção 

(Bresciani, 1997). 

  

O custo bem mais elevado dos metais e ligas não ferrosos limita seus usos a aplicações 

especiais que exijam uma resistência à corrosão adequada ou uma boa resistência mecânica a 

altas temperaturas, resistências estas não encontradas nas ligas ferrosas. Em geral, as ligas de 

níquel são 20 a 100 vezes mais caras que os aços inoxidáveis, o que mostra que seu uso deve 

ser reservado a situações especiais. Outras propriedades que se destacam são: as 

condutividades térmica e elétrica, como também excelente propriedades magnéticas. 

Propriedade que fazem do níquel e suas ligas, metais bastante valiosos.  

 

As aplicações dos aços que contêm determinadas quantidades de níquel, são bastante 

difundidas na engenharia em geral, onde as vantagens da alta resistência e da boa ductilidade 

e tenacidade são exigidas (Coutinho, 1992). 

 

Conforme InfoMet (2007), o níquel é utilizado com freqüência, sozinho ou com outros 

elementos de liga, tais como, cromo ou molibdênio, para permitir o desenvolvimento de uma 

alta dureza, resistência e ductilidade. É bastante empregado na indústria automotiva, 

construção civil e outras indústrias, onde se exigem alta resistência mecânica, tenacidade e 

resistência ao desgaste e à corrosão. Porém, uma característica marcante da adição de níquel é 

a diminuição da temperatura de transição dúctil-frágil para os aços, geralmente empregados 

em equipamentos submetidos à serviços de baixas temperaturas. 

 

O níquel é amplamente aplicado nos aços inoxidáveis austeníticos que possuem boa 

ductilidade e soldabilidade, como também resistência mecânica. Estes aços são normalmente 

empregados nas indústrias petroquímicas para combater os ataques corrosivos causados pela 

combustão de gases, vapor e processos químicos e proteção à corrosão e à oxidação a altas 

temperaturas podendo chegar a 1000ºC ou mais. Além disso, possui ainda tenacidade a baixas 

temperaturas.  

A produção do recobrimento conta com mais ou menos 9% do consumo do níquel puro, com 

a finalidade de melhorar a proteção contra a corrosão e dar um acabamento decorativo 

(associado com cromo) a substratos, incluindo aços, alumínios e plásticos. Outras aplicações 
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funcionais em relação à camada de níquel aplicadas às superfícies podem ser identificadas 

como o aumento da resistência ao desgaste ou também alteração das propriedades magnéticas 

do substrato. 

 

Propriedades físicas (Bresciani 1997). 

Número atômico – 28; 

Massa atômica – 58,71; 

Densidade – 8,9 mg/m3 (25°C); 

Ponto de fusão – 1453°C; 

Calor específico – 471 J/kg.K (100°C); 

Calor latente de fusão – 309 kJ/kg; 

Condutibilidade térmica – 82,9 W/m.K (100°C); 

Condutibilidade elétrica – 25 %IACS (20°C); 

Estrutura Cristalina cúbica de faces centradas.  

Massa específica do sólido: 8908 kg/m3  

Ponto de ebulição: 2913 °C  

Eletronegatividade: 1,91 Pauling  

Resistividade elétrica: 68,44 nΩ.m (20°C); 

Coeficiente de expansão térmica: 1,34 x 10-5  

Módulo de elasticidade: 207 GPa  
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4 – Materiais e Métodos 
 

 

4.1 – Equipamentos 

 

Os materiais e métodos que foram utilizados neste estudo são apresentados neste capítulo. 

Estudo este, direcionado na determinação experimental do coeficiente de atrito, bem como o 

desgaste por abrasão causado pelo deslizamento de uma esfera sobre um plano fixo. 

Estes pares podem ser formados de diversos tipos de materiais. Porém, neste estudo a esfera é 

de aço SAE 52100 e o material ensaiado é uma amostra revestida por eletrodeposição, com 

aproximadamente 3 mm de espessura de níquel e outra revestida, também por 

eletrodeposição, com uma liga binária níquel contendo 7,3% cobalto, ambas revestidas.  

 

Neste estudo foram realizados 04 (quatro) ensaios aplicando parâmetros geralmente 

praticados nos ensaios de abrasão por esfera. Porém, em função dos resultados obtidos, 

efetuou-se 08 (oito) novos ensaios com diferentes parâmetros, detalhados no capítulo 5.  

 

 

4.1.1 – Máquina de Abrasão por Esfera (MAE) 

 

O ensaio de desgaste, que é feito correntemente no LESTA – (Laboratório de Engenharia de 

Superfícies e Técnicas Afins - Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto), 

utiliza a máquina de abrasão por Esfera (MAE) montado conforme Figuras 4.1 a 4.3. 

 

O conjunto porta-amostra foi montado sobre o carrinho (Figura 4.2, item 6), possibilitando, 

assim, o posicionamento da amostra em relação à esfera, visto que o carrinho desloca nos 

sentidos transversal e longitudinal, através das alavancas dos itens 3 e 4 da Figura 4.1. O platô 

(fixado no carrinho) possui uma parte fixa e uma parte móvel que possibilita um semi-giro em 

relação à base, devido à existência de uma dobradiça na extremidade inferior para ajustagem 

do ângulo de 90 graus do platô em relação ao cabo de sustentação da carga. 
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Figura 4.1 – Vista frontal da Máquina de Abrasão por Esfera (MAE). 

 

 

 
Figura 4.2 – Vista do platô porta amostra instalado no (MAE). 

 

 

O platô (item 6) é composto de: base, célula de carga, canaleta, rolamento axial e placa para 

fixação da amostra.   

 

Na extremidade superior está fixada a célula de carga (item 7 Figura 4.3 D), que efetua a 

leitura da força de atrito enviando-a para a escala eletrônica (item 8 Figura 4.3 D) posicionada 

na parte superior do torno. A placa (item 12 Figura 4.3 A) onde fixa amostra a ser ensaiada, 

possui rebaixos nas laterais, visando reduzir a área em contato com a canaleta que por sua vez 

possui um rolamento axial com apenas quatro esferas onde ocorre o apoio da placa de fixação 

da amostra. A redução da área de contato bem como a redução dos pontos de apoio no 

rolamento visa reduzir o atrito durante o ensaio 

 

1 

6 

2 

3 

5 

4 
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Figura 4.3 – Detalhe da montagem no torno (A, B, C e D). 

                                

 

1 – Chave “liga-desliga” (item 1 Figura 4.1).  

2 – Eixo motor com esfera (item 2 Figura 4.1). 

3 – Alavanca para deslocamento longitudinal do carro/amostra (item 3 Figura 4.1). 

4 – Alavanca para deslocamento transversal do carro/amostra (item 4 Figura 4.1). 

5 – Alavanca de avanço do carro, utilizado no processo de usinagem (item 5 Figura 4.1). 

6 – Conjunto “Platô” (item 6 Figura 4.2). 

7 – Célula de carga (item 7 Figura 4.3). 

8 – Escala eletrônica (item 8 Figura 4.2). 

.9 – Esfera (item 9 Figura 4.3 D). 

10 – Canaleta com rolamento axial (item 10 Figura 4.3 A). 

11 – Carga (item 11 Figura 4.3 C). 

12 – Contato do porta-amostra na canaleta (item 12 Figura 4.2 A). 

13 – Haste de sustentação da porta-amostra na célula de carga (item 13 Figura 4.2 B). 

14 – Amostra (item 14 Figura 4.2 B). 
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Durante o ensaio de desgaste, a amostra é colocada sobre o platô porta-amostra. O 

experimentador ajusta o ângulo de 90 graus acima mencionado, define o diâmetro da esfera a 

ser utilizada, tipo de abrasivo e a rotação da esfera em seu trabalho de pesquisa. 

 

Depois que estes parâmetros estão definidos, estabelecem-se condições onde diferentes 

materiais e abrasivos possam ser estudados através de ensaios relativamente rápidos. 

 

O ensaio de abrasão feito na MAE consiste basicamente em produzir desgaste através da 

retirada de material, cuja quantidade pode ser determinada pela diferença entre as massas 

inicial e final da amostra. O desgaste é devido à ação do abrasivo aderido à esfera, por tensão 

superficial, que é forçado contra a superfície da amostra, quando a esfera gira apoiada sobre 

ela. Após cada ensaio é realizada a pesagem da amostra para conhecer a massa removida 

conforme granulometria do abrasivo e a carga utilizada. 

 

Os outros equipamentos utilizados foram: 

→ Relógio comparador com escala centesimal, 

→ Balança de precisão 0,0001g., 

→ Secador, 

→ Vibrador, 

→ Paquímetro digital. 

 

 

4.2 – Materiais 

 

Os materiais utilizados para os ensaios de abrasão foram metálicos e formaram o 

tribossistema metal-metal, onde uma esfera de aço SAE 52100 montada no eixo motor do 

torno (preparado para ensaios de desgaste por abrasão), foi uma das superfícies (corpo) e a 

outra (contracorpo), foi constituída pelos materiais: níquel (Figura 4.4 A) e uma liga binária 

de níquel com 7,3% de cobalto (Figura 4.4 B). Ambas com estrutura homogênea, conforme 

detectado através da caracterização metalográfica utilizando microscopia óptica. 
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           Figuras 4.4 – Microestruturas 10µm: (A) Níquel e (B) Liga binária níquel-cobalto. 

 

A preparação das amostras para a realização dos ensaios foi bastante simples, cortando-as de 

acordo com a geometria ideal para montagem no platô. As dimensões das amostras são 

apresentadas na tabela 4.1.  

 

A opção por trabalhar com material de níquel foi devido à grande utilização deste material em 

revestimentos para proteção contra o desgaste. A liga binária de níquel e cobalto foi utilizada 

para visa uma comparação de resultados, com relação ao comportamento em desgaste e atrito, 

variando a granulometria do abrasivo e carga aplicada. 

 

Para a obtenção das durezas das camadas depositadas nas amostras, utilizou-se um durômetro 

com o indentador tipo Vickers instalado no laboratório da AcelorMittal Aços Inox Brasil e a 

composição química foi determinada em análises efetuadas a partir de material retirado nas 

amostras pelo processo de usinagem, também na AcelorMittal Aços Inox Brasil.  

 

O revestimento das amostras foi efetuado por eletrodeposição  

 

Tabela 4.1 – Dureza, peso, composição química do revestimento e geometria das amostras. 

Amostra Dureza Peso Composição Química (%) Geometria (mm) 

 (HV) (g) Ni Fe Cu Co Al P Comp. Largura Espessura 

Ni 198 ± 3 12,953 99,96 0,01 0,0005 0,0008 0,0045 xxx 29 15,2 3,4 

Ni-Co 333 ± 3 8,095 92,66 xxx 0,0007 7,3 0,0092 0,0009 29 13,5 2,3 

 

 

B A 
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5 – Realização dos Ensaios 
 

 

Nos capítulos anteriores foi apresentada a fundamentação teórica, como os conceitos de atrito 

e desgaste. Foram levadas em consideração as teorias propostas para o contato entre 

superfícies, incluindo fatores como rugosidade superficial e os mecanismos do atrito e 

desgaste em estudo até o momento. 

 

Neste capítulo apresenta-se o procedimento experimental adotado. A saber, as condições de 

ensaio, abrasivos e os parâmetros adotados. 

 

 

5.1 – Definição dos parâmetros dos tribossitemas 

 

 

5.1.1 – Determinação da força normal de compressão nos ensaios de abrasão por esfera 

   

A Figura 5.1 apresenta as dimensões e a força que atua sobre a amostra durante o ensaio, 

onde: 

L – comprimento total do platô = 160mm.  

L’ – distância do ponto de apoio da esfera no platô até o cabo de sustentação da carga = 117 

mm. 

d – distância da dobradiça até o ponto de apoio da esfera = 43mm 

N – carga normal exercida pela esfera sobre a amostra. 

F – carga de içamento do platô = 58 e 168 gramas (cargas utilizadas). 

D – diâmetro da esfera = 30mm 

α – ângulo entre o cabo de sustentação da carga e o platô (900). 

 

No cálculo da força aplicada não foi considerado o peso do conjunto porta-amostra. Isto por 

que, na ajustagem do equipamento, posicionou-se o platô próximo à esfera (sem tocá-lo), 

efetuando a tara do conjunto eletrônico no início de cada ensaio. Eliminou-se assim, 

interferência do platô nos resultados finais. 

Para o cálculo da força normal exercida sobre a esfera, foi aplicada a regra da alavanca.  
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N = F x L / d                                                                                                    (eq. 5.1) 

N = 58 x 160 / 43 

N = 214 gramas (para F = 58 gramas) ou 625 gramas (para F = 168 gramas). 

Para calcular o coeficiente de atrito (µ), divide-se a Fat (registrada na escala eletrônica do 

item 8 na Figura 4.3D) pelo valor da força normal (N) obtida através regra da alavanca. 

µ = Fat/N                                                                                                           (eq. 5.2) 

 

Onde: 

µ é o coeficiente de atrito; 

Fat é a força de atrito e 

N é a força normal.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.1 – Diagrama da força atuante sobre a amostra 
 

 

Os tribossistemas foram definidos conforme descrito no capítulo 4. É importante acrescentar 

que as condições de trabalho, em relação aos parâmetros dos tribossistemas, foram idênticas 

ou bastante próximas, para todos os materiais. Para atender o objetivo de deixar bastante claro 

os parâmetros e condições experimentais, foram previamente estabelecidos alguns critérios: 

→ Ajuste do ângulo α em 90o visando eliminar possíveis perdas de carga no cálculo da força 

normal. 
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→ A esfera foi centrada com deslocamento de apenas 0,02 mm (com auxílio de um relógio 

comparador antes de iniciar o ensaio). 

→ Ajuste de “zero” na tara da escala eletrônica no início de cada ensaio visando neutralizar o 

peso do conjunto platô. 

→ Velocidade da esfera, 136 RPM para a esfera durante os ensaios. 

→ Limpeza da esfera após cada ensaio, visando remover impurezas existentes; 

 

Foram realizados 12 (doze) ensaios, sendo 04 (quatro) ensaios com: 

→ Força de 0,82N.  

→ Suspensão abrasiva com diamante 1 ~ 2µm e outra com diamante 2 ~ 4µm, ambos 

preparados com água destilada cuja concentração ficou com 0,025g/ml. 

→ Alimentação do abrasivo, por gotejamento, sendo duas gotas em intervalos de 2 minutos, 

com agitação manual. 

→ Tempo de 1 hora para cada ensaio, 

→ 12 leituras de tensão a cada 5 minutos de ensaio; 

 

08 (oito) ensaios realizados com: 

→ Forças de 2,14N e 6,25N;  

→ Suspensão abrasiva com diamante 1 ~ 2µm e outra com diamante 2 ~ 4µm, ambos 

preparados com água destilada cuja concentração ficou com 0,075g/ml. 

→ Renovação do abrasivo, por gotejamento. Sendo duas gotas no início do ensaio, duas gotas 

aos 5 minutos, duas gotas aos 10 minutos, mantendo o intervalo de 10 minutos até o final de 

cada ensaio. 

→ Tempo de 5 horas para cada ensaio; 

→ 21 leituras de tensão, sendo a primeira após um minuto de ensaio e as demais com 

intervalo de 15 minutos. 

 

Pesagem das amostras 

Após realização de cada ensaio, a amostra foi rigorosamente lavada com água corrente, 

submersa em acetona dentro de um vibrador ultrasônico ligado durante 20 minutos. Em 

seguida, retirou-se a amostra da acetona, lavando-a com álcool e secando-a com ar quente, 

com auxílio de um secador. 

Para evitar variação na pesagem, manteve-se a balança ligada durante todos os ensaios. O 

período de permanência da amostra dentro da balança foi de 30 minutos visando assegurar a 
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evaporação de todo álcool utilizado na limpeza da amostra, caso o mesmo não tivesse sido 

totalmente evaporado durante a secagem ao ar quente.   

 

Inspeção do equipamento 

Para uniformização de futuros ensaios nesta máquina, foi idealizado um ensaio em grafite 

(Figura 5.2).   

 

 

 
Figura 5.2 – Ensaio em grafite para aferição do MAE (escala em mm). 

 

 

A calota existente foi efetuada em 15 minutos, apresentando força de atrito entre 72 a 88, que 

correspondem ao coeficiente de atrito entre 0,25 a 0,29µ, para uma carga de 1,1N.  

 

É importante ressaltar que o ensaio foi realizado sem fixar (colar) a amostra no porta amostra 

e o ensaio realizado a dois corpos, ou seja, sem utilização de suspensão abrasiva. 

Portanto, antes de efetuar um ensaio no MAE, o pesquisador deverá efetuar a aferição do 

equipamento, utilizando o procedimento acima descrito, observando as forças de atrito e a 

calota desenvolvida após o ensaio. 

 

Quanto ao funcionamento do equipamento, existem alguns itens que devem ser observados 

para garantir a qualidade e segurança durante o trabalho: 

→ Posição da chave liga-desliga que deverá permanecer posicionada para cima, conforme 

item 1 da Figura 4.1, durante a preparação do equipamento.  

→ Verificar a voltagem (220 V) antes de conectar a tomada do torno 
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→ Verificar a voltagem (220 V) antes de conectar a tomada da célula de carga (leitor da força 

de atrito). 

→ A alavanca de avanço do carro deverá permanecer posicionada conforme apresentado no 

item 5 da Figura 4.1, caso contrário ocorrerá avanço do carro até chocar-se com a placa. 

→ Não colocar ou retirar amostra do porta-amostra com a placa do torno ligada. 

→ Colocar a chave de aperto/desaperto das castanhas no encaixe da placa somente com a 

mesma totalmente parada. 

→ O sentido de rotação da placa deverá ser anti-horário, portanto, a alavanca liga/desliga 

referente ao item 1 da Figura 4.1A deverá ser acionada para a direita.  

→ Não se deve utilizar carga cuja força de atrito ultrapasse a 2000 (apresentada na escala 

eletrônica do item 8 da Figura 4.3D).  

→ O porta amostra deverá permanecer dentro da canaleta durante todo o ensaio. Portanto, o 

conjunto deverá ser montado utilizando uma haste (item 13 da Figura 4.3A) com 

comprimento conforme necessidade.  

→ Antes de ligar o equipamento (torno), o platô deve ser colocado próximo à esfera (sem 

tocá-la) e efetuado a tara na escala eletrônica. 
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6 – Resultados e discussão. 
 

 

6.1 – Introdução  

 

 Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos após a realização dos ensaios. A média 

dos valores obtidos está apresentada em gráficos e tabelas. As tabelas referentes aos 

resultados experimentais de cada ensaio estão nos Anexos. 

 

Apesar de seguir rigorosamente os mesmos parâmetros para realização de cada ensaio, foi 

possível observar a existência de resultados particularizados.  

 

 

6.2 – Análise dos resultados 

 

6.2.1 – Ensaios com carga de 0,82N 

 

Os valores dos coeficientes de atrito (µ) apresentados na Tabela 6.1 e Figura 6.1 referentes ao 

ensaio realizado com carga de 0,82N e abrasivo com granulometria de 1 ~ 2µm, oscilou de 

0,37 a 0,48 no níquel, sendo a média (tendência) igual a 0,43.  

 

O ensaio realizado na liga binária níquel cobalto apresentou valores mais elevados para os 

coeficientes de atrito, oscilando entre 0,52 a 0,62 com média (tendência) de 0,58 (Tabela 6.1).    

 

 Ní e Ni Co com carga 0,82N e abrasivo 1 a 2µm
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Figura 6.1 – Coeficientes de Atrito nos ensaios realizados com abrasivos de 1 ~ 2µm. 
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Na Figura 6.2 encontram-se as curvas referentes aos valores dos coeficientes de atrito obtidos 

nos ensaios efetuados com a carga 0,82N, porém com abrasivo de granulometria (2 ~ 4µm).  

Nestes, o coeficiente de atrito apresentou o mesmo valor médio (tendência), ou seja, 0,58 

(Figura 6.4).  
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Figura 6.2 – Coeficientes de Atrito nos ensaios realizados com abrasivo de 2 ~ 4µm. 

 

 

O mesmo padrão temporal, com eventuais “inversões” de tendência, ocorreu em todos os 

ensaios conforme apresentado na Figura 6.3, onde as curvas são crescentes durante os 20 

minutos iniciais (devido à acomodação do sistema), e pequenas oscilações a partir dos 20 

minutos. 

 

Tabela 6.1 – Coeficientes de atrito para diferentes granulometrias com carga de 0,82N. 

Ensaios realizados com carga de 0,82N 
Tempo (min) Dist. rolagem (m) Níquel Níquel-Cobalto 
    1 ~ 2µm 2 ~ 4µm 1 ~ 2µm 2 ~ 4µm 
5 10,7 0,37 0,45 0,55 0,37 
10 21,4 0,38 0,48 0,56 0,4 
15 32,1 0,39 0,59 0,56 0,46 
20 42,8 0,43 0,64 0,62 0,59 
25 53,5 0,43 0,6 0,56 0,56 
30 64,2 0,46 0,56 0,61 0,67 
35 74,9 0,48 0,61 0,6 0,66 
40 85,6 0,44 0,61 0,62 0,67 
45 96,3 0,48 0,65 0,61 0,62 
50 107 0,46 0,61 0,54 0,66 
55 117,7 0,41 0,65 0,6 0,65 
60 128,4 0,45 0,55 0,52 0,65 

Média (tendência) 0,43 0,58 0,58 0,58 
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Este fato pode ser devido a pouca área de contado existente entre os corpos no início do 

ensaio, área esta que foi aumentando em função do tempo, possibilitando a formação do 

terceiro corpo. 
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Figura 6.3 – Coeficientes de Atrito nos ensaios realizados com carga de 0,82N. 
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    Figura 6.4 – Valores mínimo e máximo dos Coeficientes de Atrito nos ensaios realizados 
                         com carga de 0,82 N. 
 

 

6.2.2 – Ensaios com carga de 2,14N 

 

O comportamento, quanto aos coeficientes de atrito apresentou curvas com o mesmo padrão 

temporal, com eventuais “inversões” de tendência, quando utilizada carga de 2,14N, 

independente da granulometria do abrasivo (Figuras 6.5 e 6.6). 
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Ní e Ni Co com carga 2,14N e abrasivo 1 a 2µm
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Figura 6.5 – Coeficientes de atrito nos ensaios realizados com abrasivos de 1 ~ 2µm. 

 

 

Durante os primeiros quinze minutos houve uma ligeira elevação do coeficiente de atrito que 

pode ter ocorrido devido à baixa rugosidade na superfície da amostra no início do ensaio, 

dificultando a permanência do abrasivo entre os corpos. Abrasivo este que permanece na 

esfera, penetrando entre os corpos à medida que o desgaste vai se desenvolvendo e, 

consequentemente, aumentando a força de atrito. 

 

Considerando-se um desgaste a três corpos e, como o corpo e o contra corpo são formados de 

materiais da mesma classe, a probabilidade de haver penetração de partículas do abrasivo em 

um ou outro é idêntica. A pouca variabilidade da força de atrito observada sugere que as 

superfícies ficaram mais ou menos lisas. 
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Figura 6.6 – Coeficientes de atrito nos ensaios realizados com abrasivo 2 ~ 4µm. 
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Os coeficientes de atrito, nos ensaios realizados no níquel, foram mais elevados quando 

comparado com o coeficiente de atrito na liga binária níquel-cobalto, embora ambos com 

pequena oscilação na média, conforme pode ser observado na Tabela 6.2 e Figura 6.7. Esta 

observação pode ser feita para os ensaios efetuados com abrasivos de mesma granulometria e 

mesma carga aplicada (2,14N). 

 

Na Figura 6.7 pode-se observar, também, que as curvas descreveram um mesmo padrão 

temporal. Já para o mesmo par de materiais e mesma carga, o abrasivo com maior 

granulometria gerou um coeficiente de atrito maior, apresentado na Tabela 6.2 e Figura 6.7. 

 

 

Tabela 6.2 – Coeficientes de atrito para diferentes granulometrias com carga de 2,14N. 

Ensaios realizados com carga de 2,14N 
Tempo (min) Dist. rolagem (m) Níquel Níquel-Cobalto 
    1 ~ 2µm 2 ~ 4µm 1 ~ 2µm 2 ~ 4µm 
1 2,14 0,38 0,28 0,32 0,5 
15 32,04 0,64 0,47 0,56 0,69 
30 64,09 0,51 0,7 0,41 0,64 
45 96,13 0,48 0,63 0,39 0,56 
60 128,17 0,45 0,6 0,37 0,57 
75 160,22 0,47 0,56 0,36 0,55 
90 192,26 0,46 0,65 0,31 0,52 
105 224,3 0,46 0,54 0,33 0,49 
120 256,35 0,41 0,51 0,31 0,45 
135 288,39 0,43 0,49 0,36 0,42 
150 320,43 0,39 0,5 0,32 0,43 
165 352,48 0,45 0,53 0,31 0,48 
180 384,52 0,38 0,52 0,32 0,38 
195 416,56 0,41 0,49 0,32 0,34 
210 448,61 0,37 0,51 0,33 0,34 
225 480,65 0,4 0,45 0,34 0,34 
240 512,69 0,39 0,5 0,34 0,38 
255 544,74 0,33 0,46 0,3 0,36 
270 576,78 0,33 0,45 0,25 0,36 
285 608,82 0,4 0,41 0,33 0,38 
300 640,87 0,38 0,44 0,34 0,37 

Média (tendência) 0,43 0,51 0,34 0,46 
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Figura 6.7 – Coeficientes de atrito nos ensaios realizados com carga de 2,14N 

  

 

Para melhor visualização, quanto aos valores dos coeficientes de atrito conforme carga 

aplicada, foram  elaboradas as Figuras 6.8 e 6.12.  
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Figura 6.8 – Valores mínimo e máximo dos coeficientes de atrito conforme  

                                    material/granulometria para carga  2,14N.   
     
 

6.2.3 - Ensaios com carga de 6,25N 

 

Os valores dos coeficientes de atrito obtidos nos ensaios realizados com carga de 6,25N e 

abrasivo com granulometria de 1 ~ 2µm (Figura 6.9), descreveram curvas quase idênticas às 

obtidas nos ensaios realizados com carga de 2,14N, onde a curva é crescente no início do 

ensaio e após atingir um determinado valor, decresce com pequenas oscilações.  
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Ni e Ni Co com carga 6,25N e abrasivo 1 a 2µm
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Figura 6.9 – Coeficientes de atrito nos ensaios realizados com abrasivos 1 ~ 2µm. 

 

 

Outro importante fator são os valores maiores do coeficiente de atrito para o níquel como 

ocorreu nos ensaios com cargas de 2,14N, o que não ocorreu quando substituída a 

granulometria do abrasivo para 2 ~ 4µm conservando a carga de 6,25N (Figura 6.10). Neste 

caso, os coeficientes de atrito descreveram curvas diferentes inclusive nos valores quando 

comparados os tipos de materiais. Ou seja, maiores valores para o coeficiente de atrito para o 

níquel-cobalto durante quase todo ensaio.  
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Figura 6.10 – Coeficientes de atrito nos ensaios realizados com abrasivos 2 ~ 4 µm 

 

 

O comportamento oscilatório foi mais intenso em relação aos ensaios anteriores. Este 

comportamento oscilatório pode ser devido ao elevado desgaste apresentado pela esfera 

utilizada nos ensaios com carga de 6,25N. Assim, os debris, juntamente com as partículas 
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abrasivas, agindo como terceiro corpo, aderiu à superfície de menor dureza, que foi 

aumentando as sujidades para cada distância de rolagem até o final do ensaio. Isto pode 

explicar a oscilação na força de atrito, pois com mais material aderido, a força de atrito 

aumenta. Porém, quando as referidas sujidades deslocam das superfícies em contato a força de 

atrito tende a reduzir, repetindo o ciclo até o final do ensaio.  

Os resultados obtidos nos ensaios com carga de 6,25N estão apresentados na Tabela 6.3.  

 

 

Tabela 6.3 – Coeficientes de atrito para diferentes granulometria com carga de 6,25N. 

Ensaios realizados com carga de 6,25N 
Tempo (min) Dist. rolagem (m) Níquel Níquel-Cobalto 
    1 ~ 2µm 2 ~ 4µm 1 ~ 2µm 2 ~ 4µm 
1 2,14 0,38 0,24 0,20 0,36 
15 32,04 0,52 0,40 0,37 0,52 
30 64,09 0,42 0,35 0,46 0,54 
45 96,13 0,44 0,33 0,34 0,58 
60 128,17 0,41 0,21 0,42 0,56 
75 160,22 0,39 0,25 0,40 0,51 
90 192,26 0,39 0,24 0,29 0,56 
105 224,3 0,33 0,22 0,22 0,51 
120 256,35 0,31 0,36 0,24 0,53 
135 288,39 0,30 0,34 0,21 0,56 
150 320,43 0,31 0,47 0,23 0,52 
165 352,48 0,26 0,56 0,20 0,35 
180 384,52 0,30 0,25 0,20 0,51 
195 416,56 0,25 0,22 0,20 0,44 
210 448,61 0,26 0,45 0,22 0,55 
225 480,65 0,26 0,46 0,19 0,50 
240 512,69 0,26 0,32 0,22 0,54 
255 544,74 0,20 0,24 0,19 0,43 
270 576,78 0,17 0,28 0,20 0,49 
285 608,82 0,19 0,48 0,19 0,47 
300 640,87 0,22 0,52 0,18 0,44 

Média (tendência) 0,30 0,34 0,24 0,50 
 

 

Para melhor visualização, quanto aos valores dos coeficientes de atrito conforme carga 

aplicada, foram elaboradas as Figuras 6.11 e 6.12 conforme o material e a granulometria do 

abrasivo, para carga de 6,25N. 
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Figura 6.11 – Coeficientes de atrito nos ensaios realizados com carga de 6,25N 
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Figura 6.12 – Valores mínimo e máximo dos coeficientes de atrito conforme  

                                     material/granulometria para carga 6,25N.     
 

Foi possível observar que ocorreram oscilações nos coeficientes de atrito com o tempo, em 

todos os ensaios. De acordo com as leis do atrito isto não deveria acontecer, pois a força de 

atrito não deveria variar com o tempo. Há que considerar que as superfícies em contato real 

aumentam com a evolução do desgaste durante o ensaio, desprendendo fragmentos, que 

contribuem para a variação do volume de abrasivo, alterando, assim, o comportamento do 

abrasivo como terceiro corpo e, consequentemente gerando oscilação na força de atrito. 

 

6.3 – Perda de massa 

 

Após os ensaios, foi medido o diâmetro das esferas. Nos ensaios realizados com carga de 

0,82N, não foi possível detectar desgaste no diâmetro da esfera utilizada. Nos ensaios 
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realizados com carga e 2,14N o desgaste foi de 0,02mm e nos ensaios com carga de 6,25N o 

desgaste foi de 0,05mm.  

 

Existem diversas equações que são usadas para relacionar desgaste com outras propriedades, 

como a Lei de Archard, introduzida em 1953, que relaciona desgaste com dureza do material 

em função do volume desgastado, da carga normal, da distância de rolagem e da dureza da 

superfície de contato, conforme equação 6.1. 

 

Q = KN / H                                                                                    (eq. 6.1) 

 

Onde: 

Q → volume desgastado do material, por unidade de distância de deslizamento [mm3/m].  

 K → constante adimensional de desgaste.  

 N → carga normal [N].  

 H → dureza da superfície [N/m2].  

 

Os desgastes 5 e 5A, apresentados nas Figuras 6.13, referem-se aos ensaios realizados com 

suspensão abrasiva com granulometria de 1 ~ 2µm e os desgastes 6 e 6A com abrasivo 2 ~ 

4µm. Ambos com concentração de 0,025g/ml de água destilada e carga de 0,82N. 

 

Quanto a estes desgastes, não foi possível identificar o volume das massas removidas através 

de pesagem, devido aos baixos valores. Portanto, foram efetuados novos ensaios com 

diferentes cargas, suspensão com maior concentração de abrasivo e maior tempo para cada 

ensaio. 

              

As perdas de massa nos demais ensaios realizados podem ser comparadas analisando tanto 

quanto à granulometria do abrasivo, a carga aplicada e o tipo de material ensaiado. As 

posições dos desgastes apresentados na Figuras 6.13, são idênticas tanto nos ensaios 

realizados na amostra de níquel quanto os realizados na amostra de níquel-cobalto. Os 

resultados da perda de massa são apresentados na Tabela 6.4 e figuras 6.14.    

Analisando os desgastes nas posições horizontais (1 com 2 e 3 com 4), a carga foi a mesma e 

a granulometria do abrasivo diferente, enquanto que nas posições vertical (1 com 3 e 2 com 4) 

a granulometria do abrasivo foi a mesma e a carga diferente.                                                                            
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Figura 6.13 – (A) desgaste no Ni e (B) desgaste no Ni-Co (escala em mm). 

 

 

Os desgastes referentes aos ensaios 2, 2A e 4A foram os que apresentaram calotas mais bem 

definidas, visto que nos demais ensaios a remoção de material foi bem inferiores, embora 

realizados dentro de um mesmo período. Ou seja, 5 horas para cada ensaio. 

 

 

Tabela 6.4 – Perda de massa em função da carga e granulometria do abrasivo 

Ensaios Tamanho da partícula  Carga aplicada (N) Perda de massa  Perda me massa   
  abrasiva (µm)   no Niquel (mg) na liga binária 
        Ní-Co(mg) 

1 e 1ª 1 ~ 2 µm 2,14 0,6 0,7 
2 e 2ª 2 ~ 4 µm 2,14 1,3 1,7 
3 e 3ª 1 ~ 2 µm 6,25 0,4 0,5 
4 e 4ª 2 ~ 4 µm 6,25 0,6 1,4 
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Figura 6.14 – Perda de massa conforme material ensaiado. 
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6.3.1 – Influência da dureza do material.   

 

Embora alguns ensaios não tenham apresentado calotas bem definidas, é possível observar 

(Figura 6.13) que a perda de massa foi superior na amostra de níquel-cobalto (com dureza de 

333HV) em relação ao níquel puro (com dureza de198HV) em todos os ensaios realizados.  

Ou seja, quanto maior a dureza maior a perda de massa. 

Esta comparação deve ser feita observando as crateras número 1 com 1A; 2 com 2A; 3 com 

3A e 4 com 4A. 

 

 

6.3.2 – Efeito da granulometria do abrasivo 

 

A maior perda de massa ocorreu nos ensaios realizados com abrasivo de granulometria de 2 ~ 

4µm (Figura 6.15), quando comparados com os ensaios realizados com abrasivo de 

granulometria de 1 ~ 2µm, para uma mesma carga e material ensaiado. Um exemplo é a 

comparação da cratera 1 com a cratera 2 da Figura 6.13A. Ambas foram ensaiadas com carga 

de 2,14N, porém com abrasivo com granulometria de 1 ~ 2µm para a cratera número 1 e 

abrasivo com granulometria de 2 ~ 4µm para a cratera número 2. As demais comparações 

deverão ser feitas entre as crateras 3 com 4; 1A com 2 A e 3A com 4A. 
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Figura 6.15 – Perda de massa x granulometria para uma determinada carga e material. 
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6.3.3 – Efeito da carga aplicada 

 

A carga a ser aplicada (Figura 6.16) sobre os corpos em atritos durante o processo de desgaste 

abrasivo também é um dos fatores que influencia fortemente as taxas de desgaste. 
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Figura 6.16 – Perda de massa x carga para uma determinada granulometria e material. 

 

 

A importância da carga aplicada no corpo de prova em relação ao tamanho do grão abrasivo 

em um desgaste abrasivo a dois corpos foi proposta por Mondal et al (1998). O efeito da carga 

na taxa de desgaste obtida tanto para os materiais compostos como para as ligas foi bem mais 

severo que o efeito do tamanho dos grãos abrasivos. Sendo que, em relação aos materiais por 

estes testados (ligas e compósitos), o efeito da carga e do tamanho do abrasivo na taxa de 

desgaste foi relativamente maior no caso dos materiais compostos. Porém, existem algumas 

combinações de tamanhos de grãos com quantidade de cargas aplicadas que podem fazer com 

que a taxa de desgaste abrasivo seja maior nas ligas do que nos materiais compostos. 

 

Seguindo os procedimentos anteriores, pode-se fazer comparações baseados na Figura 6.13 

para compreender melhor o comportamento da carga aplicada neste estudo. Os ensaios que 

originaram as crateras 1 e 3 foram efetuados com abrasivos de mesma granulometria, porém, 

o ensaio número 1 foi efetuado com carga de 2,14N e o ensaio número 3 com carga de 6,25N. 

Outras comparações podem ser feitas com os pares: 2 com 4; 1A com 3A e 2A com 4A. 
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Neste estudo o comportamento foi diferente em relação ao proposto por Mondal et al (1998), 

visto que quanto maior a granulometria maior o desgaste para mesma carga, enquanto que 

quanto maior a carga menor o desgaste para uma mesma granulometria do abrasivo, conforme 

mostrado na Figura 6.16. 

 

É importante ressaltar que observações feitas por Mondal et al (1998), referem-se a materiais 

diferentes (liga de alumínio / materiais compósitos), em relação aos materiais utilizados neste 

estudo (níquel / níquel-cobalto). Outra importante observação é quanto ao desgaste nas 

esferas, onde a esfera utilizada para efetuar os ensaios com carga de 2,14N foi a que mais se 

desgastou (0,05mm) em relação à esfera utilizada nos ensaios com carga de 6,25N (0,02mm). 

 

Coeficiente de atrito e Perda de massa 

A Tabela 6.5 apresenta os valores dos coeficientes de atrito e as perdas de massa conforme o 

material, carga aplicada e a granulometria do abrasivo utilizada nos ensaios. 

 

 

Tabela 6.5 – Coeficientes de atrito e perdas de massa com cargas de 2,14 e 6,25N. 

Carga (N) Material / Granulometria Coeficiente de Atrito Perda de Massa (mg) 
2,14 Ni / 1 ~ 2µm 0,43 0,6 

  Ni / 2 ~ 4µm 0,51 1,3 
6,25 Ni / 1 ~ 2µm 0,30 0,4 

  Ni / 2 ~ 4µm 0,34 0,6 
2,14 Ni-Co / 1 ~ 2µm 0,34 0,7 

  Ni-Co / 2 ~ 4µm 0,46 1,7 
6,25 Ni-Co / 1 ~ 2µm 0,24 0,5 

  Ni-Co / 2 ~ 4µm 0,50 1,4 
 

 

Para melhor visualização da perda de massa e do coeficiente de atrito foi elaborada a Figura 

6.17 com os referidos valores. É possível observar que nos ensaios realizados com abrasivo de 

maior granulometria, o coeficiente de atrito e a perda de massa aumentaram quando 

comparados com os resultados obtidos nos ensaios com abrasivo de menor granulometria. 

Esta observação deve ser feita para um mesmo material ensaiado bem como a mesma carga 

aplicada. 
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Figura 6.17 – Coeficientes de Atrito e Perdas de Massa com cargas de 2.14 e 6,25N. 

 

 

6.3.4 – Determinação do trabalho realizado pela força de atrito. 

 

A partir da força de atrito experimental (Tabela 6.6) em função da distância percorrida pela 

esfera é possível encontrar o trabalho médio realizado pela força de atrito, trabalho este 

correspondente à energia necessária para desgastar um volume de material correspondente ao 

tempo de ensaio.    

 

 

Tabela 6.6 – Força de atrito e perda de massa obtida nos ensaios. 

Item Material Granulometria Dureza Carga Força  Perda de massa  
    do abrasivo (µm) (HV) Normal (N) de atrito no Niquel (mg) 

1   Ni 1 ~ 2 198 2,14 0,091 0,6 
2   Ni 2 ~ 4 198 2,14 0,111 1,3 
3   Ni 1 ~ 2 198 6,25 0,187 0,4 
4   NI 2 ~ 4 198 6,25 0,214 0,6 
5   Ni Co 1 ~ 2 333 2,14 0,074 0,7 
6   Ni Co 2 ~ 4 333 2,14 0,101 1,7 
7   Ni Co 1 ~ 2 333 6,25 0,153 0,5 
8   Ni Co 2 ~ 4 333 6,25 0,312 1,4 

 

 

Potência absorvida pelo atrito de deslizamento é dada por: 

Pa = Ta. W,                                                                                                 (eq. 6.2)  

 

Onde: 

Coeficiente de Atrito e Perda de Massa

0,34 0,34

1,30

0,40
0,60

0,70

1,70

0,30
0,24

0,50
0,46

0,51
0,43

0,60

1,40

0,50

-

0,40

0,80

1,20

1,60

2,00

1 ~ 2µm 2 ~ 4µm 1 ~ 2µm  2 ~ 4µm  1 ~ 2µm 2 ~ 4µm 1 ~ 2µm  2 ~ 4µm

2,14 6,25 2,14 6,25

Niquel Niquel Cobalto

Granulometria / Carga (N) / Material

Coeficiente de Atrito
Perda de Massa (mg)
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Ta → Torque de atrito 

W → Velocidade angular da esfera [rad/s]. 

Ta = Fat. R                                                                                                           (eq. 6.3) 

Fat → Força de atrito 

R → raio da esfera = 15 mm = 15 x 10-3 m. 

 

Para demonstração do cálculo, será utilizada a força de atrito referente ao item 1 (Fat = 

0,091), sendo os resultados dos demais ensaios apresentados na Tabela 6.6. 

 

Ta = 0,091 x 15 x 10-3 m = 1,365 x 10-3 N.m 

Pa = 1,365 x 10-3  x 14,242 = 0,0194 W 

τa = Pa x ∆t                                                                                                         (eq. 6.4) 

∆t = 3600 x 5 = 18000 segundos. (Nos ensaios realizados com 0,82 N → ∆t = 3600). 

τa = 0,0194 x (3600 x 5) = 0,0194 x 18000 = 350 J 
 

A partir da Figura 6.18 é possível observar que, nos ensaios com duração de 300 minutos, o 

trabalho realizado no Ni-Co foi aproximadamente 50% maior no ensaio utilizado maior carga 

(6,25 N) juntamente com abrasivo de maior granulometria (2 ~ 4µm) e nos demais ensaios o 

maior trabalho foi apresentado pelo níquel com variação de 10 a 25%.  

 

 

Trabalho realizados no Níquel  e no Níquel Cobalto
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Trabalho realizado no Ni Trabalho realizado Ní Co 
 

Figura 6.18 – Trabalho realizado sobre o revestimento de Ni e sobre o revestimento de Ni-Co 
                       conforme granulometria do abrasivo, carga aplicada e tempo de ensaio. 
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Quanto à carga aplicada para um mesmo tipo de material, é possível observar a partir da 

Figura 6.19, que nos ensaios, com 5 horas, realizados com níquel, ao triplicar a carga, os 

valores dos trabalhos praticamente dobraram.  

 

 

Trabalho realizado conforme carga aplicada
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             Figura 6.19 – Trabalho realizado conforme carga aplicada nos ensaios com 5 horas.  
 
 
Comportamento quase semelhante ocorreu no ensaio realizado com o Ni-Co quando utilizado 

o abrasivo com granulometria de 1 ~ 2µm. Porém, no ensaio utilizando abrasivo com 

granulometria de 2 ~ 4µm, ao triplicar a carga o valor do trabalho também triplicou.  
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7 – CONCLUSÕES / SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 
O primeiro resultado relevante na realização deste trabalho foi a construção de uma máquina 

de ensaios de abrasão, a partir de um torno convencional, que se mostrou extremamente 

eficiente. A possibilidade de monitorar o coeficiente de atrito e relacioná-lo com o desgaste é 

uma incorporação inovadora a este tipo de máquina de abrasão. 

O método de ensaio definido e utilizado resultou em dados reprodutíveis conforme o material 

ensaiado. 

 

Quanto aos resultados relativos ao desgaste abrasivo das ligas estudadas, pode-se dizer que de 

modo global a liga Ni-Co é menos resistente a este tipo de desgaste que o Ni puro.  

Por outro lado, ficaram evidentes os efeitos das variações dos dois parâmetros básicos 

analisados, quais sejam: a granulometria do abrasivo e a carga aplicada.  

As tendências gerais observadas nas respostas dos materiais à variação dos parâmetros foram 

as seguintes: para uma mesma carga, o desgaste é tanto maior quanto maior for a 

granulometria do abrasivo e por outro lado para uma mesma granulometria do abrasivo, 

quanto maior a carga menor é o desgaste.  

 

Estas duas tendências observadas concordam com o esperado já que um aumento na 

granulometria do abrasivo corresponde a uma eficiência maior no arrancamento de partículas 

e um aumento de carga corresponde a um aumento de pressão entre os corpos dificultando a 

ação do terceiro corpo. 

 

Quanto à relação entre o coeficiente de atrito e o desgaste dos materiais, ficou evidente que 

desgastes mais intensos estão associados a coeficientes de atrito maiores. 

 

A partir dos resultados obtidos é possível propor um mecanismo de desgaste dos materiais em 

que o fator de maior importância está ligado ao comportamento plástico dos materiais. Neste 

aspecto, é fácil imaginar que a liga Ni-Co seja mais frágil que o Ni puro devido a sua maior 

dureza e, portanto, as protuberâncias superficiais seriam mais facilmente fraturadas que 

aquelas da superfície do Ni puro. Dito de outro modo, no caso do Ni puro, boa parte do 

trabalho mecânico é gasto na deformação das protuberâncias, enquanto que na liga Ni-Co este 

trabalho é usado para fraturar as protuberâncias, com consequente aumento na perda de 
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massa. Outros fatores podem ter influenciado de maneira importante os resultados obtidos, em 

particular no caso da liga Ni-Co, onde a incorporação dos “debris” (relativamente duros) à 

suspensão abrasiva pode ter intensificado a ação como terceiro corpo no processo de desgaste.  

 

A hipótese de que os mecanismos de desgaste dos materiais ensaiados estão principalmente 

relacionados com um índice de plasticidade relativa dos dois materiais, é sustentada pela 

grande diferença no comportamento plástico dos dois materiais. Esta diferença de 

comportamento dos materiais não está ligada a uma questão microestrutural, já que os 

tamanhos de grãos dos materiais ensaiados são aproximadamente iguais. Portanto é o papel do 

cobalto, como elemento de liga, o responsável por uma menor plasticidade. 

 

Para o entendimento completo da resposta tribologia dos sistemas estudados, sugere-se que 

trabalhos futuros tenham como foco a análise detalhada da superfície de desgaste no interior 

das calotas. 

 

A análise da evolução da rugosidade e do estado de deformação das superfícies desgastadas 

(por exemplo, a existência ou não de bandas de deslizamentos) seguramente fornecerão 

subsídios importantes para confirmar as hipóteses propostas neste trabalho, além de 

possibilitar uma melhor compreensão dos fenômenos envolvidos.  
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9 – ANEXOS 
VALORES DAS FORÇAS DE ATRITO OBTIDOS NOS ENSAIOS COM CARGA DE 0,82N 

Carga de 0,82N Granulometria de 1 ~ 2µm Peso da amostra - Não foi obtido 
Data 22/09/2009 Início 12:40 h / Final 13:40 h Início 14:20 h / Final 15:20 h 

Material Níquel Material Níquel-cobalto 

  
5 

min 
10 
min 

15 
min 

20 
min 

25 
min 

30 
min 

35 
min 

40 
min 

45 
min 

50 
min 

55 
min 

60 
min 

5 
min 

10 
min 

15 
min 

20 
min 

25 
min 

30 
min 

35 
min 

40 
min 

45 
min 

50 
min 

55 
min 

60 
min 

1 29 26 33 32 33 37 44 30 38 35 35 35 53 53 45 59 44 46 55 42 40 40 47 39 
2 31 29 28 37 37 42 34 37 39 42 34 36 39 35 49 42 38 54 43 60 55 48 56 40 
3 33 28 34 33 36 39 41 29 41 32 35 38 49 51 51 59 52 47 50 42 41 41 43 43 
4 32 30 28 39 32 42 33 40 39 41 32 34 39 52 53 41 40 52 43 58 51 44 57 39 
5 30 33 34 30 33 33 40 32 42 37 38 39 48 38 52 61 50 42 47 42 49 43 41 49 
6 31 31 36 38 36 41 34 40 38 43 32 33 43 41 36 42 44 58 49 62 55 48 54 38 
7 29 35 29 31 35 32 42 32 43 38 39 43 44 48 52 60 47 43 44 51 47 39 42 49 
8 32 28 30 33 37 41 37 44 35 36 30 32 48 44 37 42 46 62 51 49 58 46 58 52 
9 28 33 28 41 36 33 43 36 38 37 38 44 44 49 47 56 52 42 49 52 45 37 41 50 

10 29 32 35 38 38 43 38 44 33 34 30 33 45 46 37 45 45 57 55 47 61 52 55 34 
Média 30 31 32 35 35 38 39 36 39 38 34 37 45 46 46 51 46 50 49 51 50 44 49 43 
                         
                         

Carga de 0,82N Granulometria de 2 ~ 4µm Peso da amostra - Não foi obtido 
Data 22/09/2009 Início 15:30 h / Final 16:30 h Início 16:40 h / Final 17:40 h 

Material Níquel Material Níquel-cobalto 

  
5 

min 
10 
min 

15 
min 

20 
min 

25 
min 

30 
min 

35 
min 

40 
min 

45 
min 

50 
min 

55 
min 

60 
min 

5 
min 

10 
min 

15 
min 

20 
min 

25 
min 

30 
min 

35 
min 

40 
min 

45 
min 

50 
min 

55 
min 

60 
min 

1 42 37 48 59 48 47 48 43 53 48 49 46 27 35 39 43 49 48 60 61 45 58 54 49 
2 32 39 55 49 52 56 56 55 48 59 55 47 33 30 36 51 41 66 49 52 55 50 53 63 
3 44 40 46 55 46 46 48 46 55 49 51 44 29 33 40 44 51 45 59 57 46 55 51 48 
4 33 36 52 50 51 54 59 60 46 53 59 45 33 32 35 48 42 62 48 53 59 52 55 63 
5 41 41 43 51 48 45 45 46 59 49 47 49 29 33 43 44 52 50 68 56 49 53 49 48 
6 33 38 56 47 49 56 58 58 49 47 57 43 28 32 33 52 41 53 50 52 51 56 59 62 
7 40 45 41 50 52 43 48 41 62 48 46 49 25 31 35 47 54 62 48 55 53 53 47 45 
8 39 36 56 51 48 56 46 60 46 51 57 42 32 35 31 49 39 52 47 51 51 58 59 58 
9 35 45 43 49 52 44 48 48 45 52 44 50 26 31 45 51 52 50 63 55 55 50 46 53 

10 34 31 39 52 46 59 44 45 62 48 62 39 37 39 44 50 39 57 47 58 50 54 60 42 
Média 37 39 48 51 49 51 50 50 53 50 53 45 30 33 38 48 46 55 54 55 51 54 53 53 
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VALORES DAS FORÇAS DE ATRITO OBTIDOS NOS ENSAIOS COM CARGA DE 2,14N  
Material Níquel 

Carga de 2,14N Granulometria de 1 ~ 2µm Peso da amostra: Antes - 12,9529  gramas / Após - 12,9523 gramas 
Data - 01/07/2009 Início - 11:30 h / Final - 16:30 h 

  
1 
min 

15 
min 

30 
min 

45 
min 

60 
min 

75 
min 

90 
min 

105 
min 

120 
min 

135 
min 

150 
min 

165 
min 

180 
min 

195 
min 

210 
min 

225 
min 

240 
min 

255 
min 

270 
min 

185 
min 

300 
min 

1 79 132 110 108 90 98 100 99 92 89 84 101 92 85 83 91 86 72 70 88 88 
2 82 140 105 104 95 104 91 98 87 92 83 99 87 88 79 84 84 70 64 86 80 
3 76 137 112 98 92 103 99 102 91 91 87 90 79 89 77 88 82 76 67 81 86 
4 82 127 104 102 93 100 103 100 81 97 80 100 82 93 84 85 83 74 70 86 80 
5 84 138 112 104 101 101 95 96 93 94 86 101 84 85 75 84 82 68 73 85 82 
6 81 141 116 108 102 102 102 97 81 99 80 98 77 86 84 83 83 69 62 84 80 
7 76 136 107 101 97 103 99 101 97 93 83 93 82 83 82 81 87 65 73 82 81 
8 80 145 103 96 98 99 95 97 87 84 86 95 77 91 78 82 83 70 71 85 75 
9 77 134 115 103 100 101 97 100 84 95 80 90 81 93 81 86 87 64 75 87 82 

10 80 131 116 105 101 103 98 96 91 83 83 99 80 85 79 81 81 75 77 86 80 
Média 80 136 110 103 97 101 98 99 88 92 83 97 82 88 80 85 84 70 70 85 81 

                      
                      

Material Níquel - cobalto 
Carga de 2,14N Granulometria de 1 ~ 2µm Peso da amostra: Antes - 8,0951 gramas / Após - 8,0944 gramas 

Data - 01/07/2009 Início - 16:35 h / Final - 21:35 h 

  
1 
min 

15 
min 

30 
min 

45 
min 

60 
min 

75 
min 

90 
min 

105 
min 

120 
min 

135 
min 

150 
min 

165 
min 

180 
min 

195 
min 

210 
min 

225 
min 

240 
min 

255 
min 

270 
min 

185 
min 

300 
min 

1 66 122 90 85 79 78 68 71 69 74 65 65 66 71 71 72 72 64 47 66 71 
2 62 118 93 83 83 76 70 74 68 78 67 74 68 72 72 76 74 63 49 71 76 
3 64 121 90 86 74 79 64 72 70 77 68 66 64 70 70 69 70 65 51 68 73 
4 72 118 91 77 89 76 66 79 67 76 70 68 69 68 69 71 72 64 53 71 70 
5 71 114 87 82 81 75 64 71 65 74 68 65 64 71 76 74 75 63 57 72 72 
6 75 120 80 83 79 76 66 66 62 75 69 64 70 61 71 73 69 68 54 73 71 
7 72 122 89 85 81 78 67 68 64 77 65 66 72 73 68 77 73 71 52 70 74 
8 69 113 84 84 78 79 65 65 66 73 71 68 69 67 70 72 74 63 51 73 75 
9 70 122 87 88 82 81 67 67 65 79 66 65 73 72 66 68 72 64 57 70 68 

10 72 121 89 85 75 74 66 68 69 75 71 64 68 69 72 72 70 68 54 71 71 
Média 69 119 88 84 80 77 66 70 67 76 68 67 68 69 71 72 72 65 53 71 72 
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Material Níquel 
Carga de 2,14N Granulometria de 2 ~ 4µm Peso da amostra: Antes - 12,9523 gramas / Após - 12,9510 gramas 

Data - 01/07/2009 Início 21:40 h / Final 2:40 h 

  1 min 
15 
min 

30 
min 

45 
min 

60 
min 

75 
min 

90 
min 

105 
min 

120 
min 

135 
min 

150 
min 

165 
min 

180 
min 

195 
min 

210 
min 

225 
min 

240 
min 

255 
min 

270 
min 

185 
min 

300 
min 

1 63 110 145 126 142 116 140 123 108 99 112 120 106 112 99 89 104 95 100 90 91 
2 54 103 157 141 127 119 147 117 109 108 100 110 114 97 111 100 103 98 91 89 88 
3 62 111 147 142 138 117 144 112 115 105 112 108 110 111 99 89 107 97 99 91 99 
4 56 97 150 125 132 118 140 115 114 99 102 120 115 95 112 101 106 98 92 89 88 
5 64 106 157 144 138 114 127 116 108 106 109 108 108 110 115 94 107 99 100 92 99 
6 55 103 139 127 129 123 146 117 105 93 96 107 116 108 101 101 109 100 99 85 98 
7 53 90 145 142 125 125 129 110 110 105 98 120 107 98 114 95 108 92 98 81 99 
8 65 103 158 128 126 126 142 113 108 109 113 108 116 97 112 102 109 98 97 88 90 
9 55 102 155 134 113 113 134 110 108 108 117 118 107 108 106 98 107 100 98 90 97 

10 61 85 147 131 116 116 138 114 102 107 100 112 115 104 117 99 108 99 97 89 94 
Média 59 101 150 134 129 119 139 115 109 104 106 113 111 104 109 97 107 98 97 88 94 
                      

Material Níquel - cobalto 
Carga de 2,14N Granulometria de 2 ~  µm Peso da amostra: Antes 8,0944 gramas / Após 8,0927 gramas     

Data 02/07/2009 Início 2:50 h / Final 7:50 h 

  1 min 
15 
min 

30 
min 

45 
min 

60 
min 

75 
min 

90 
min 

105 
min 

120 
min 

135 
min 

150 
min 

165 
min 

180 
min 

195 
min 

210 
min 

225 
min 

240 
min 

255 
min 

270 
min 

185 
min 

300 
min 

1 105 141 140 139 124 119 106 98 101 95 94 104 84 70 74 70 85 77 77 82 84 
2 109 139 137 132 118 115 109 108 92 86 95 108 81 72 71 77 83 75 74 73 76 
3 112 145 135 128 121 119 111 107 99 95 87 103 79 74 78 73 81 78 77 84 81 
4 114 146 136 137 125 115 112 101 94 89 93 102 84 75 72 67 84 77 75 80 77 
5 109 150 142 135 120 120 110 108 97 85 90 105 83 69 78 73 78 76 78 81 79 
6 110 157 140 130 125 118 113 106 91 88 91 97 79 71 74 71 83 77 82 78 82 
7 107 153 143 123 121 116 114 105 95 93 90 102 81 73 72 74 78 73 77 86 83 
8 105 145 133 137 123 122 115 103 97 87 93 103 84 72 71 77 84 77 75 77 78 
9 104 158 135 12 128 117 113 104 98 93 87 96 85 78 68 70 79 73 77 85 82 

10 105 145 142 131 126 123 111 106 97 86 95 101 76 74 74 74 82 76 78 79 80 
Média 108 148 138 120 123 118 111 105 96,1 89,7 91,5 102 81,6 72,8 73,2 72,6 81,7 75,9 77 80,5 80 
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VALORES DAS FORÇAS DE ATRITO OBTIDOS NOS ENSAIOS COM CARGA DE 6,25N 
Material Níquel 

Carga de 6,25N Granulometria de 1 ~ 2µm Peso da amostra: Antes 12,9510 gramas / Após 12,9506 gramas 
Data 02/07/2009 Início 8:05 h / Final 13:05 h 

  1 min 
15 
min 

30 
min 

45 
min 

60 
min 

75 
min 

90 
min 

105 
min 

120 
min 

135 
min 

150 
min 

165 
min 

180 
min 

195 
min 

210 
min 

225 
min 

240 
min 

255 
min 

270 
min 

185 
min 

300 
min 

1 229 313 255 265 248 236 238 185 192 184 196 147 181 149 154 154 155 123 109 112 119 
2 230 322 252 264 240 240 237 197 183 176 184 149 175 148 155 155 154 122 107 115 127 
3 233 308 254 263 242 232 236 195 192 184 194 154 181 147 154 154 156 123 104 123 129 
4 232 317 245 264 245 238 239 203 183 185 182 158 177 146 152 152 153 122 106 119 130 
5 231 311 251 263 244 234 238 204 178 186 184 166 181 147 153 154 154 121 101 114 131 
6 230 314 254 264 241 235 237 196 176 180 185 158 185 149 152 152 153 120 98 115 133 
7 227 315 257 265 246 238 234 203 179 189 175 156 184 148 151 155 154 121 97 116 137 
8 230 313 252 264 242 237 230 196 182 181 176 153 175 146 153 153 153 122 96 112 134 
9 233 307 258 265 240 236 235 204 183 180 180 154 183 147 155 152 152 124 98 118 128 

10 227 310 251 266 247 234 236 196 179 176 189 149 184 148 154 151 151 121 95 119 127 
Média 230 313 253 264 244 236 236 198 183 182 185 154 181 148 153 153 154 122 101 116 129 
                      

Material Níquel - cobalto 
Carga de 6,25N Granulometria de 1 ~ 2µm Peso da amostra: Antes 8,0927 gramas / Após 8,0922 gramas 

Data 02/07/2009 Início 13:10 h / Final 18:10 h 

  1 min 
15 
min 

30 
min 

45 
min 

60 
min 

75 
min 

90 
min 

105 
min 

120 
min 

135 
min 

150 
min 

165 
min 

180 
min 

195 
min 

210 
min 

225 
min 

240 
min 

255 
min 

270 
min 

185 
min 

300 
min 

1 114 212 277 181 250 236 176 135 142 126 136 117 121 121 132 112 129 110 120 112 109 
2 115 215 285 189 249 243 172 136 140 127 136 118 120 120 136 114 131 112 119 111 108 
3 112 212 282 194 255 240 174 133 142 126 133 117 119 121 133 112 130 113 117 113 109 
4 118 231 268 191 251 244 169 135 140 129 134 118 121 120 137 111 128 111 116 112 107 
5 115 224 281 195 252 239 171 136 143 128 135 117 122 122 133 112 130 113 119 113 111 
6 119 195 284 211 253 244 169 135 141 130 137 116 121 124 136 110 126 112 120 114 108 
7 120 220 269 204 255 243 171 134 142 129 138 117 120 121 134 112 129 114 115 113 107 
8 122 231 279 220 254 242 169 133 141 130 139 115 119 123 135 114 127 110 117 111 106 
9 121 233 276 225 252 246 170 134 142 129 138 116 118 121 132 113 130 112 116 112 108 

10 126 223 266 222 251 242 169 135 141 131 140 117 117 126 134 111 129 111 118 110 107 
Média 118 220 277 203 252 242 171 135 141 129 137 117 120 122 134 112 129 112 118 112 108 
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Material Níquel 
Carga de 6,25N Granulometria de 2 ~ 4µm Peso da amostra: Antes 12,9506 gramas / Após 12,9500 gramas   

Data 02/07/2009 Início 18:40 h / Final 23:40 h 

  1 min 
15 
min 

30 
min 

45 
min 

60 
min 

75 
min 

90 
min 

105 
min 

120 
min 

135 
min 

150 
min 

165 
min 

180 
min 

195 
min 

210 
min 

225 
min 

240 
min 

255 
min 

270 
min 

185 
min 

300 
min 

1 144 260 215 206 133 146 146 141 185 211 290 365 153 121 286 287 214 152 169 306 319 
2 155 255 221 199 131 140 151 131 226 212 288 363 158 128 278 285 201 155 172 302 327 
3 164 249 217 202 135 143 147 137 225 215 290 369 161 144 282 290 208 152 181 303 326 
4 162 251 215 200 132 144 145 139 230 218 291 347 152 130 281 292 204 149 177 293 316 
5 160 250 225 206 134 160 149 141 243 209 290 345 159 139 286 289 203 150 183 305 328 
6 152 249 214 205 135 158 150 137 231 217 285 347 151 151 280 292 205 148 177 302 315 
7 151 258 217 209 136 160 149 141 232 212 282 335 157 141 288 294 208 149 184 306 323 
8 148 240 218 218 135 169 151 147 230 213 297 342 151 139 285 291 197 147 178 296 315 
9 145 255 215 217 134 177 148 141 214 214 295 335 154 144 260 287 204 150 187 304 324 

10 143 241 213 209 132 179 144 145 210 219 299 346 153 135 263 293 190 146 175 298 325 
Média 152 251 217 207 134 158 148 140 223 214 291 349 155 137 279 290 203 150 178 302 321 
                      

Material Níquel - cobalto 
Carga de 6,25N Granulometria de 2 ~ 4µm Peso da amostra: Antes 8,0922 gramas / Após 8,0908 gramas 

Data 02/07/2009 Início 23:45 h / Final 4:45 h 

  1 min 
15 
min 

30 
min 

45 
min 

60 
min 

75 
min 

90 
min 

105 
min 

120 
min 

135 
min 

150 
min 

165 
min 

180 
min 

195 
min 

210 
min 

225 
min 

240 
min 

255 
min 

270 
min 

185 
min 

300 
min 

1 210 317 333 354 348 319 348 320 342 350 333 228 319 300 336 312 329 267 303 294 281 
2 219 318 335 361 352 311 344 318 332 343 326 227 320 306 342 313 338 263 301 297 279 
3 216 319 331 360 348 319 353 321 331 356 328 218 313 291 341 311 335 264 312 289 277 
4 221 321 332 358 353 314 344 323 327 343 319 224 324 298 342 312 330 269 302 297 272 
5 226 317 333 368 350 327 353 326 331 352 326 218 329 301 344 307 345 264 308 289 270 
6 228 330 334 361 340 316 358 318 321 347 320 216 315 299 341 320 338 277 303 291 274 
7 232 334 343 370 357 312 354 322 330 351 324 220 321 292 346 315 335 263 310 296 276 
8 229 335 339 372 353 321 352 316 322 352 323 219 311 289 351 310 337 264 300 284 277 
9 228 331 346 367 344 315 347 314 324 360 325 216 312 203 336 318 341 274 306 293 287 

10 238 330 344 365 350 323 345 316 326 352 328 222 309 200 350 315 336 264 310 288 288 
Média 225 325 337 364 350 318 350 319 329 351 325 221 317 278 343 313 336 267 306 292 278 

 


