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4. PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

4.1. DEFINIÇÃO DO PROCESSO 

 

 Neste trabalho foram analisados os mecanismos atuantes no início do desgaste abrasivo 

em alguns materiais metálicos utilizando a técnica de esclerometria circular ou rotativa. Os 

ensaios basearam-se em riscamentos circulares com a aplicação de pequenas cargas normais em 

uma ponta abrasiva (indentador) sobre um contra-corpo na forma de discos de material metálico. 

Com a variação das cargas e das geometrias de indentadores nos ensaios é possível estabelecer 

em que condições e de que forma ocorre a penetração no material.  

A definição pelo método experimental baseado em ensaios de riscamento é decorrente do 

grande campo de análises possíveis. Segundo Buttery (1971), com a utilização das ferramentas 

idealizadas da esclerometria pode-se fazer a previsão dos mecanismos de remoção de material 

nas condições de abrasão e o entendimento de alguns fatores importantes, como a ação de forças 

na partícula abrasiva, a morfologia do escoamento do material em volta do sulco, o 

estabelecimento de critérios de transição dúctil-frágil, a interação lubrificante-partícula abrasiva e 

as diferenças no comportamento reológico dos microconstituintes do material analisado.  

Ensaios preliminares de riscamento circular apresentaram resultados bastante inusitados 

no desgaste abrasivo do aço 0,4 % C de baixa liga com 48 HRc com pequenas cargas normais e 

despertou interesse pelo melhor entendimento dos seus mecanismos e conseqüências. Esse 

interesse deu origem ao presente trabalho.  

Neste trabalho não se buscou a análise do comportamento de desgaste em riscamentos 

pendulares e ensaios sem repetição de trilha, sejam retilíneos ou em espiral em virtude do 
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aprofundamento das pesquisas com riscamentos circulares. Preferiu-se manter o mesmo 

procedimento de ensaio executados no aço 0,4 % C de baixa liga e verificar as diferenças que 

seriam encontradas em outros materiais metálicos. 

A aplicação de ensaios de riscamento circular com a utilização de pequenas cargas 

normais como uma maneira de simulação do processo de retificação é difícil. A cinemática dos 

movimentos entre a partícula abrasiva e a superfície é diferente. Na retificação, o contato é 

intermitente e sobre uma nova superfície em cada volta do rebolo, enquanto no riscamento 

circular esse contato é contínuo e pode ser repetitivo sobre uma mesma superfície (caso não 

houver penetração da partícula abrasiva na volta anterior). Além disso, as velocidades tangenciais 

da retificação são maiores do que as obtidas em ensaios usuais de riscamento. Assim, o 

desenvolvimento realizado aqui, refere-se a outros processos de remoção abrasiva como o 

lixamento, polimento e lapidação e mesmo no desgaste abrasivo de componentes, onde os 

contatos repetitivos são freqüentes e as pressões e velocidades podem ser similares. 

As partículas abrasivas não apresentam, na maioria das vezes, uma forma regular e pré-

definida, conforme visto anteriormente. Apesar das partículas abrasivas utilizadas nos processos 

de remoção abrasiva serem fabricadas com o intuito de apresentar grande angulosidade (grandes 

ângulos de ataque α e pequenos raios de ponta rε), isso nem sempre é verificado. Além disso, 

com o decorrer da abrasão as partículas tendem a se degradar e fraturar, podendo expor ao 

contato extremidades de formas variadas. No caso de um desgaste abrasivo de um componente, a 

geometria ativa para a abrasão normalmente não é nem conhecida.  

A experimentação mais usual em trabalhos de esclerometria com indentadores de 

extremidade semi-esférica, foi considerada insuficiente para retratar as condições reais. Desta 

forma, os ensaios de riscamento foram planejados com algumas variações na geometria ativa dos 
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indentadores, como alterações no ângulos de ataque, no raio de ponta e mesmo indentadores na 

forma de troncos de cones. Normalmente são raras as pesquisas com indentadores em troncos de 

cones na literatura (KAPOOR et al., 1994; KAPOOR, 1997), apesar desse formato poder ser 

imaginado como uma tendência natural quando do desgaste da partícula abrasiva pontiaguda.  

Como materiais dos indentadores foram utilizados o rubi sintético e o diamante natural 

monocristalino. A definição por esses materiais deve-se primeiro pela necessidade de materiais 

de altíssima dureza e alta resistência ao desgaste, objetivando-se manter o seu formato e 

propriedades durante os vários ensaios. No caso específico dos rubis, também pela 

disponibilidade, já que pertenciam ao Laboratório de Fenômenos de Superfície – USP de uma 

utilização anterior e que após retrabalhados puderam ser reutilizados.  

A facilidade de lapidação dos diversos formatos pretendidos e o baixo custo de aquisição 

quando comparado com o nitreto de boro cúbico (CBN), foram decisivos para a escolha do 

diamante como segundo material para indentadores, mesmo sob o risco de desgaste prematuro. A 

usinagem de aços e ferros fundidos com ferramentas de diamante não é recomendável, em virtude 

da afinidade química do ferro com o carbono do diamante, ocorrendo grafitização desse último a  

aproximadamente 800 ºC (STEMMER, 1989). Para  manter as temperaturas no processo aquém 

desse limite e reduzir os problemas de desgaste foram utilizadas nos ensaios de riscamento baixas 

velocidades tangenciais vt  (na maioria dos ensaios, entre  0,13 a 0,31 m/s). 

O principal material de ensaio foi o aço 0,4 % C de baixa liga com dureza de 48 HRc.  Em 

uma etapa posterior também foram feitas experimentações em outros materiais como o cobre 

eletrolítico, latão 360, ligas de alumínio tratáveis termicamente, ferro fundido cinzento e 

vermicular.  
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4.2. CONDIÇÕES DE ENSAIO – FASE I 

 

4.2.1. Material do disco: Aço 0,4 % C de baixa liga 

 

O primeiro material utilizado para contra-corpo foi o aço 0,4 % C de baixa liga, obtido do 

reaproveitamento dos corpos de prova remanescentes do Doutorado de Márcia Marie Maru 

(2003). Os discos apresentavam inicialmente 75 mm de diâmetro e 8 mm de espessura. Para 

reabilitar as superfícies, as amostras foram retificadas, retirando-se 0,25 mm de cada lado dos 

discos e posteriormente  polidas.  A  rugosidade  resultante  nas  superfícies  dos  discos  foi  de 

Ra = 0,12 ± 0,04 µm. A composição química do aço 0,4 % C de baixa liga está mostrada na 

Tabela 4-1 e as principais características do material estão resumidas na seqüência. 

 

Tabela 4-1: Composição química do aço 0,4 % C de baixa liga (MARU, 2003) 

Elemento C Mn P S Si Ni Cr Mo Al Cu 

Composição Medida 

no disco (%) 
0,40 0,87 0,07 0,09 0,44 2,19 0,95 0,22 0,11 0,05 

 

 

 

A dureza do aço 0,4 % C de baixa liga após o tratamento térmico de têmpera e 

revenimento foi de 48 ± 1 HRc. A microdureza medida com carga de 10 gf após o polimento dos 

discos resultou em 485 ± 20 HV. O aço ensaiado apresentou uma microestrutura martensítica 

finamente dispersa conforme se pode verificar na Figura 4.1, na observação em microscópio 

eletrônico de varredura (MEV) da superfície dos discos. 
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Figura 4.1 - Microestrutura do aço 0,4 % C de baixa liga, ataque Nital 3%, observada em 
MEV, imagem por elétrons retroespalhados (MARU, 2003) 
 
 A utilização de superfícies polidas em vez de apenas retificadas nos discos mostrou-se 

necessária já na realização de pré-testes de riscamento. Uma superfície de um corpo de prova 

originalmente apenas retificada (como mostrada na Figura 4.2a), apresentou uma grande falta de 

regularidade de início da abrasão em ensaios repetidos. As profundidades dos sulcos gerados na 

retificação são grandes quando comparados com a profundidade do sulco do ensaio de riscamento 

(Figura 4.2b). Esses sulcos de retificação ainda ficam visíveis na trilha após o riscamento. 

Entendeu-se que os sulcos no corpo de prova dessa ordem facilitariam a penetração do indentador 

em algumas regiões da trilha (pelo efeito entalhe), provocando inconstância de resultados. 

  

Figura 4.2 – Superfície de discos apenas retificados. a) Superfície de um disco de 
preparação de aço 0,4 % C de baixa liga na condição apenas retificada, microscópio 
óptico (MARU, 2003). b) superfície de riscamento de um pré-teste no mesmo material. 

Disco 

 a)  b) 

 Ra médio do disco = 0,65 µm 
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4.2.2. Materiais de indentadores – Fase I 

 

Nessa primeira fase dos ensaios foram utilizados indentadores de rubi e diamante com as 

seguintes características (Figura 4.3): 

- Rubi TC-25 D250: Rubi sintético com geometria em tronco de cone, ângulo de ataque α 

de 25º e diâmetro da extremidade de 250 µm; 

- Rubi TC-45 D370: Rubi com geometria em tronco de cone, ângulo de ataque α de 45º e 

diâmetro da extremidade de 370 µm; 

- Rubi TC-60 D280: Rubi com geometria em tronco de cone, ângulo de ataque α de 60º  

e diâmetro da extremidade de 280 µm; 

- Diamante SE-45 R50: Diamante natural com geometria semi-esférica, ângulo de ataque 

α de 45º e raio de ponta rε  de 50 µm; 

 

4.2.2. Parâmetros de ensaio – Fase I 

 

 Nos ensaios de riscamento da Fase I em aço 0,4 % C de baixa liga objetivou-se analisar as 

influências dos parâmetros carga normal e velocidades tangencial e rotacional com os 

indentadores descritos. Para isso, foram utilizadas as seguintes variações: 

- Cargas normais W: 0,2; 0,5; 1,0; 2,0 N; 

- Velocidade tangencial vt: entre 0,13 a 0,31 m/s; 

- Velocidade rotacional n: de 60 a 150 rpm. 

Buscou-se utilizar cargas normais reduzidas, de forma a não haver uma penetração 

imediata do indentador na superfície do disco. 
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   Vista Lateral     Vista Superior 

 
 

 
 

Vista Lateral      Vista Lateral 

       
Figura 4.3 – Indentadores utilizados nos ensaios de riscamento – Fase I (observação em 
microscópio óptico). 

Rubi Sintético 
Ângulo de Ataque αααα = 25º 
Diâmetro Médio da 
Extremidade ~ 250µµµµm 

Rubi Sintético  
Ângulo de Ataque αααα = 45º 
Diâmetro Médio da 
Extremidade ~ 370µµµµm 
 

Rubi Sintético 
Ângulo de Ataque αααα = 60 graus 
Diâmetro Médio da 
Extremidade ~ 280µµµµm 

Diamante Natural  
Ângulo de Ataque αααα = 45º 
Raio de Ponta rεεεε ~ 50 µµµµm 

Rubi TC-25 D250 

Rubi TC-45 D370 

Rubi TC-60 D280 

Diamante SE-45 R50 



 69 

4.3. CONDIÇÕES DE ENSAIOS - FASE II 
 

4.3.1. Materiais do disco – Fase II 

 

 Ensaios com outros materiais metálicos foram realizados para se avaliar se os mecanismos 

e comportamentos encontrados no desgaste aço 0,4 % C de baixa liga poderiam ou não ser 

estendidos a uma gama maior de aplicação.  

A outra razão que tornou necessária a investigação de riscamentos em outros materiais 

metálicos foi a dificuldade encontrada  para explicação de alguns dos comportamentos de 

desgaste do aço 0,4 % C de baixa liga. Então, verificando-se o que acontecia em outro material 

de estrutura mais simples, como por exemplo no cobre eletrolítico (monofásico), poderia ajudar 

no entendimento do comportamento de desgaste do aço. 

Foram utilizados os seguintes materiais: cobre eletrolítico, latão 360, ligas de alumínio 

tratáveis termicamente 2011-T3, 6061-T8 e 6262-T8, ferro fundido cinzento e vermicular. 

 

a) Ligas de Alumínio Tratáveis Termicamente 

 

A designação das ligas de alumínio e os seus respectivos tratamentos térmicos e 

mecânicos estão conforme a Aluminum Association – USA (A.A.). Trata-se de uma liga de 

alumínio-cobre (2011) e duas ligas de alumínio magnésio-silício (6262 e 6061). A indicação  

“T3” refere-se a uma solubilização, trefilação e envelhecimento natural, enquanto que “T8”, uma 

solubilização, trefilação e envelhecimento artificial.  

Os corpos de provas de ligas de alumínio 2011-T3, 6061-T8 e 6262-T8 foram obtidos do 

reaproveitamento de materiais do Mestrado de Aloísio José Schuitek (1997). As composições 
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químicas das ligas de alumínio ensaiadas encontram-se na Tabela 4.2, estando os elementos 

químicos dentro dos limites especificados.  

As ligas 2011 e 6262 são consideradas ligas de alumínio de corte livre pela presença de 

chumbo e bismuto adicionados às ligas para facilitar a quebra de cavacos na usinagem. Na Tabela 

4.3 são mostrados os resultados das medições de algumas das propriedades mecânicas das ligas 

ensaiadas (SCHUITEK, 1997). 

 

Tabela 4.2 – Composições químicas das ligas de alumínio ensaiadas (SCHUITEK, 1997) 
Composição 

medida 

[nominal]  

Cu Mn Si Mg Zn Cr Bi Pb Fe Ti 

2011-T3 * 

 

5,20 

[6,0-5,0] 

0,033 

- 

0,27 

[0,4] 

0,02 

- 

0,045 

[0,3]  

0,004 

- 

0,48 

[0,2-0,6] 

0,48 

[0,2-0,6] 

0,36 

[0,7] 

0,024 

- 

6262-T8 * 

 

0,26 

[0,15-

0.40] 

0,080 

[0,15] 

0,65 

[0,4-0,8] 

0,95 

[0,8-1,2] 

0,043 

[0,25] 

0,06 

[0,04-

0,14] 

0,50 

[0,4-0,7] 

0,48 

[0,4-0,7] 

0,37 

[0,70] 

0,087 

[0,15] 

6061-T8 * 

 

0,20 

[0,15-

0,40] 

0,075 

[0,15] 

0,63 

[0,4-0,8] 

0,88 

[0,8-1,2] 

0,058 

[0,25] 

0,14 

[0,04-

0,35] 

0,004 

- 

0,02 

- 

0,33 

[0,7] 

0,020 

[0,15] 

Designação de ligas conforme a Aluminum Association – USA (A.A.) 
 *  Tratamentos: T3 – solubilizado, trefilado e envelhecido naturalmente; 

 T8 – solubilizado, trefilado e envelhecido artificialmente; 
 

 

Tabela 4.3 - Propriedades mecânicas das ligas de alumínio ensaiadas (adaptado de 
SCHUITEK, 1997) 

Ligas de 

Alumínio 

Limite de 

Resistência à 

Tração (MPa) 

Limite de 

Escoamento 

(MPa) 

Alongamento 

Mínimo (50 mm) 

(%) 

Dureza Vickers * 

(HV) 

2011-T3 336 267 13,2 97 

6262-T8 380 369 9,9 104 

6061-T8 335 322 10,8 100 

* valores aproximados, obtidos da conversão de Dureza Brinell (carga 500 kg e esfera de 10 mm). 
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Os valores de microdureza com a aplicação de carga de 10 gf das ligas de alumínio 

utilizadas foram os seguintes: 

• Liga de alumínio 2011-T3: 144 ± 13 HV; 

• Liga de alumínio 6262-T8: 136 ± 8 HV; 

• Liga de alumínio 6061-T8: 110 ± 9 HV; 

 
b) Cobre Eletrolítico e Latão 360 

 
O cobre puro por ser um material extremamente dúctil, devido a sua estrutura de forma 

cúbica de face centrada (que possibilita planos de cisalhamento fácil em praticamente qualquer 

sentido de aplicação de forças) tem portanto, a desvantagem de ser difícil de usinar. Devido ao 

deslizamento dos planos, esse metal se deforma plasticamente sob pressão de uma ferramenta, 

gerando encruamento na superfície recém-usinada e calor. A magnitude desta deformação pode 

ser exemplificada no torneamento de cobre com avanço de 0,1 mm/rot, que produz um cavaco 

com 0,4 mm de espessura, ou seja, 4 vezes maior (WEINGAERTNER et al., 1992).  

O cobre utilizado foi o eletrolítico que corresponde à designação UNS C10100. 

O latão utilizado nos ensaios foi o latão de corte  livre  americano  correspondente  ao 

SAE 72 e ao ASTM B-16 (ou simplesmente,  latão 360). É uma liga de cobre com 35,5% de 

zinco e 3 % de chumbo. A indicação ¨de corte livre¨ refere-se a sua utilização principal, é um 

material que tem a usinabilidade facilitada pela quebra de cavacos na usinagem pela presença de  

chumbo (efeito similar ao das ligas de alumínio). Latões com mais de 20 % de zinco, como é o 

caso, podem sofrer uma severa forma de corrosão seletiva denominada ¨dezincificação¨, ficando 

estes sujeitos à ruptura por fissuramento (WEINGAERTNER et al., 1992). 

 Propriedades mecânicas típicas do cobre e latão 360 são mostradas nas Tabelas 4.4 e 4.5. 
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Tabela 4.4 - Propriedades físicas típicas de cobre e latão (WEINGAERTNER et al., 1992) 

Material 
Ponto de 

Fusão (ºC) 

Densidade a 20 ºC 

(g/cm
3
) 

Coeficiente de 

Dilatação Térmica de 

20 – 300 ºC  (10
-6
/ºC) 

Condutibilidade 

Térmica a 20 ºC 

(cal.cm
-1
.ºC

-1
.s

-1
) 

Cobre (99,95%) 1083 8,92 17,7 0,934 

Latão 360 900 8,50 20,0 0,28 

 
 
Tabela 4.5 - Propriedades mecânicas típicas do cobre e latão 360 (adaptado de ASM, 1992) 

Material 
Resistência à 

Tração (MPa) 

Limite de 

Escoamento 

(MPa) 

Alongamento em 

50 mm (%) 

Dureza Vickers * 

(HV) 

Cobre (99,95%) 221 69 55 44 

Latão 360 (ASTM B-16) 

(UNS 36000) 
380 305 32 75-135 

 * valores aproximados; obtidos da conversão da Dureza Brinell (carga 500 kg e esfera de 10 mm). 
 

 
Medições de microdureza (carga  de 10 gf) após o polimento de preparação nesses 

materiais resultaram em: 

• Latão 360: 143 HV ± 15; 

• Cobre eletrolítico: 120 HV ± 12. 

Verifica-se que o cobre eletrolítico após o polimento encontra-se com uma superfície 

encruada. Os valores de dureza do foram mais de 3 vezes superiores a do material típico original. 

 

c) Ferros Fundidos Cinzento e Vermicular 

 

Os ferros fundidos cinzento e vermicular também foram obtidos de um reaproveitamento 

de amostras, no caso do Doutorado de Edison Gustavo Cueva Galárraga (2002). O ferro fundido 
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cinzento utilizado é da classe 250, normalmente usado na fabricação de tambores e discos de 

freio. O ferro fundido vermicular utilizado nesta pesquisa é um tipo de ferro fundido usado na 

fabricação de blocos de motores. As composições químicas nominais e as propriedades 

mecânicas dos ferros fundidos utilizados nos ensaios são apresentadas nas Tabela 4.6 e 4.7, 

respectivamente. 

 
 

Tabela 4.6 - Composição química dos ferros fundidos cinzento e vermicular (CUEVA 
GALÁRRAGA, 2002) 

Composição 

medida 

[nominal]  

C Si Mn P S Ti Cr Cu Sn C.E. 

FE250 3,54 2,15 0,51 0,054 0.1 0,012 0,034 0,69 0,061 4,27 

Vermicular 4,33 2,06 0,51 0,04 0,015 <0,01 - 0,47 0,01 4,33 

 

Tabela 4.7 - Propriedades mecânicas dos ferros fundidos cinzento e vermicular (CUEVA 
GALÁRRAGA, 2002) 

Ferros Fundidos  
Limite de Resistencia à 

Tração [MPa] 

Alongamento 

Mínimo [%] 

Energia 

Absorvida [J] 

Cinzento FE250 220 ± 10 1 5 ± 0,5 

Vermicular 460 ± 5 2 16 ± 0,5 

 

Medições de microdurezas (carga  de 10 gf), após retificação e polimento das amostras 

resultaram em:  

• Ferro fundido cinzento: 340 HV ± 18; 

• Ferro fundido vermicular: 360 HV ± 12. 
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4.3.2. Materiais de indentadores – Fase II 

 

 A justificativa para a utilização de outros indentadores era a previsão de que iriam se 

desgastar com o decorrer dos ensaios dependendo das características de resistência de cada um. 

Na etapa posterior da experimentação, previu-se novos indentadores para avaliar outras 

condições que se mostrassem relevantes. Os indentadores semi-esféricos e troncos de cone nessa 

Fase II são apresentados nas Figuras 4.4 e 4.5, respectivamente.  

 

      Vista Lateral              Vista Superior       

   
 

   
Figura 4.4 – Indentadores semi-esféricos utilizados nos ensaios de riscamento – Fase II. 

 
 Na Fase II foi considerado interessante retardar a penetração do indentador na superfície, 

já que alguns dos materiais eram de baixa dureza (cobre, latão e ligas de alumínio). Para isso 

Diamante SE-45 R200 

Diamante SE-30 R200 

Diamante semi-esférico; 
Ângulo de ataque αααα = 45º; 
Raio de ponta ~ 200 µµµµm 

Diamante semi-esférico 
Ângulo de ataque αααα = 30º 
Raio de ponta ~ 200 µµµµm 
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utilizaram-se indentadores de diamante com raio de ponta rε maiores que o de 50 µm usado na 

Fase I e também indentadores na forma de troncos de cone com uma configuração próxima ao do 

indentador rubi TC-45 D370, já que tinha sido a geometria mais experimentada na Fase I. 

 
   Vista Lateral    Vista Superior       

   
 

   
Figura 4.5 – Indentadores tronco de cone utilizados nos ensaios de riscamento – Fase II 
 

4.3.3. Parâmetros de ensaio – Fase II 

 

 Para comparação do comportamento de desgaste entre os materiais da Fase II, a 

velocidade tangencial foi mantida constante e para materiais de maiores durezas (como o aço e os 

ferros fundidos), as cargas utilizadas foram maiores daquelas utilizadas na Fase I. 

Diamante TC-45 D370 

Diamante TC-30 D370 

 Diamante tronco de cone 
 Ângulo de ataque αααα = 45º 
 Diâmetro da 
 extremidade ~ 370 µµµµm 

  Diamante tronco de cone 
  Ângulo de ataque αααα = 30º 
  Diâmetro da 
  extremidade ~ 370 µµµµm 
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- Cargas normais: 0,2 a 14 N; 

- Velocidade tangencial: 0,157 m/s; 

- Velocidade rotacional: 60 a 100 rpm; 

 

4.4. TRIBÔMETRO 

 

 A máquina utilizada para os ensaios de riscamento foi um tribômetro Plint & Partners, 

modelo TE79, pertencente ao Laboratório de Fenômenos de Superfície – USP, na configuração 

usual “Pino-sobre-Disco”, que no caso específico desse trabalho poderia ser “Indentador-sobre-

Disco”. A aplicação de cargas normais W foi feita através de pesos mortos. A força de atrito foi 

medida utilizando-se uma célula de carga com freqüência de aquisição de 1 Hz. O arranjo 

experimental está representado na Figura 4.6. 

 

 
Figura 4.6 – Configuração dos ensaios de riscamento e o tribômetro – Plint TE-79 

 

Variáveis de entrada: material de ensaio, material  e forma do indentador, fluidos (em alguns 

ensaios isolados), carga normal W [N], velocidade tangencial do disco vt [m/s], velocidade 

 

R – raio de riscamento; 

W – carga normal; 
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rotacional do disco n [rpm],  raio de riscamento R [mm],  número de voltas do disco ou ciclos Nc, 

distância de riscamento d [m], tempo de riscamento t [s]. 

Variáveis controladas: 

- temperatura ambiente = 22 ± 3 ºC; 

- umidade relativa do ar: na maioria dos ensaios foi controlada entre 56 e 63 % com o 

uso de desumidificadores e sistema de ar condicionado, exceto em ensaios específicos 

de variação dessa característica. 

Variáveis de saída: força de atrito Fa [N]; coeficiente de atrito µ [-];  

Para facilitar a visualização de alguns gráficos são mostradas apenas as curvas médias de 

tendência por médias móveis de 30 ou 50 pontos.  

Para o registro das condições empregadas em cada ensaio e para acompanhamento dos resultados 

foram preenchidas tabelas de ensaios (Anexo A). 

 

4.5. CARACTERIZAÇÃO DOS RISCOS 

 

 As principais máquinas e equipamentos utilizados para a caracterização dos riscos, 

pertencentes ao Laboratório de Fenômenos de Superfície (LFS) da Escola Politécnica da USP, 

foram os seguintes: 

- rugosidade das superfícies dos corpos de prova e perfil dos sulcos em rugosímetro 

Kosaka Lab, modelo Surfcorder 1700 α; 

- medição de dureza e microdureza em durômetros Buehler; 
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- morfologia das superfícies: microscópio óptico Olimpus com analisador de imagens 

Leica e programa computacional Qwin - ampliações de 50, 100, 200, 500 e 1000 

vezes); lupa com ampliação de 10 vezes; 

- metalografia das amostras: cortadeira Isomet 4000, embutideira, lixadeira, politrizes, 

soluções químicas para ataque metalográfico e microscópio óptico. 

 

Outros equipamentos utilizados foram o microscópio eletrônico de varredura (MEV) 

Philips XL30 do Laboratório de Microscopia e Microanálise do Departamento de Metalurgia e 

Materiais da Escola Politécnica da USP e em algumas medições específicas do perfil dos riscos, o 

rugosímetro Taylor Hobson, modelo Surtronic com programa de análise de perfil Taylor Profile 

3.1.10, pertencente ao Laboratório de Superfícies e Contato da Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná. 

 

4.6. PROCEDIMENTOS E CARACTERÍSTICAS DOS ENSAIOS 

 

 Alguns aspectos não mencionados anteriormente sobre os procedimentos e características 

dos ensaios são os seguintes: 

- Cada experimento é composto por 7 a 8 ensaios em um disco (corpo de prova); 

- Raios úteis para ensaios nos disco: 12 a 33 mm (na Fase II alterado para 15 a 30 mm); 

- Aplicação de carga conforme geometria do indentador, de forma a se iniciar o ensaio 

em uma condição de deslizamento; 

- Para uma dada condição, iniciar com uma carga reduzida até ser verificado 

aparecimento de cavacos ou outros sinais de desgaste (por lupa). Número máximo de 
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voltas do disco convencionado para que ocorresse desgaste foi de 1500. Não sendo 

verificado desgaste, a carga era aumentada; 

- Após identificação de desgaste na superfície de riscamento, são executados ensaios 

com vários tempos ou número de voltas diferentes (em ordem decrescente 

normalmente). Essa seqüência foi chamada de ensaios segmentados. Objetivou-se 

com esses ensaios simular as situações e obter as características de um encruamento 

progressivo na superfície (alterações de propriedades) e o comportamento em início de 

desgaste; 

- Indentador era limpo com algodão e álcool após cada ensaio; 

- Indentador era examinado em microscópio após cada experimento ou suspeita de 

ocorrência de dano. 

 

4.7. MELHORIAS NOS ENSAIOS – FASE II 

 

Foram implementadas algumas alterações de procedimentos dos ensaios para melhoria da 

repetibilidade das curvas de forças e coeficientes de atrito nos ensaios. A necessidade dessas 

ações só foi identificada durante a Fase II dos experimentos. 

 Os desvios das curvas de força de atrito foram avaliados em ensaios com vários corpos de 

prova para as mesmas características cinemáticas e de carga. Apesar dos resultados de cada curva 

apresentar uma tendência similar, as diferenças de comportamento das curvas de força de atrito 

eram muito grandes (Figura 4.7). Nessas condições não seria possível a análise das variáveis do 

processo. As três ações de melhoria de procedimentos são descritas na seqüência. 

 Observou-se que quando se iniciava um experimento, os resultados dos primeiros ensaios 

apresentavam curvas com as maiores forças de atrito e essas forças diminuíam nos ensaios 
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subseqüentes (na Figura 4.7, a ordem de execução dos ensaios foi de 1 para 4). Por se tratar de 

ensaios de curta duração, os indentadores poderiam estar apresentando alguma diferença que se 

minimizava com o decorrer dos riscamentos. As possibilidades de causa disso são várias, 

instabilidades ou microimperfeições dos indentadores,  adesão de material do disco no 

indentador, paralelismo da superfície do topo do indentador com a superfície do disco, 

acomodação de sistema tribológico, entre outros. 
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Figura 4.7 – Variação da força de atrito em ensaios com condições similares. 
  

Para minimização do problema, optou-se por se fazer uma estabilização da ferramenta no 

próprio uso, ou seja, um riscamento em condições similares as que seriam utilizadas 

posteriormente no experimento (carga normal, velocidade tangencial) em um período de 

riscamento de 800 a 1000 ciclos. Um procedimento simular a esse havia sido utilizado por 

Schuitek (1997) para estabilizar ferramentas recém-afiadas em ensaios de usinabilidade de ligas 

de alumínio na análise de alterações de rugosidade de superfícies torneadas. Novos ensaios 

t 

  1    (t = 245 s)   
 

  2    (t = 490 s)   
 

  3    (t = 392 s) 
 

  4   (t = 980 s) 
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realizados após esse procedimento de estabilização apresentaram melhorias de repetibilidade de 

resultados (Figura 4.8). Após essa constatação, o procedimento de estabilização do indentador foi 

introduzido sempre antes do início de uma seqüência de ensaios de riscamento. 
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Figura 4.8 - Procedimento de estabilização do indentador e ensaios de riscamento repetidos 
posteriores. 

 

 Outras duas ações introduzidas para melhoria do procedimento de ensaios foram o que se 

chamou de “travamento da mesa” (desligamento via programa computacional de uma possível 

movimentação radial da mesa de giro do disco) e alteração da limpeza da ponta do indentador 

com algodão e álcool, antes feita após cada ensaio para apenas depois de cada experimento (ou 

seja, uma seqüência de ensaios de 7 a 8 ensaios). Os resultados dessas ações também forneceram 

uma melhoria substancial de repetibilidade das curvas de atrito (ensaios 1 e 2 da Figura 4.9). 

 Os procedimentos de estabilização do indentador pelo uso e o de limpeza dos 

indentadores apenas após uma seqüência de ensaios já indicavam que porções de material 

proveniente da superfície do disco poderiam estar sendo aderidos na superfície do indentador e 

   t 
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estar exercendo influências importantes sobre os resultados de atrito em riscamentos sem 

lubrificação a baixas cargas. 
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Figura 4.9 – Travamento da mesa e limpeza dos indentadores apenas entre experimentos. 

 

4.8. REPETIBILIDADE DAS CURVAS DE ATRITO 

 

 Nesse trabalho, os principais elementos de comparação entre as diversas situações de 

riscamento analisadas são as curvas de alteração das forças de atrito com o decorrer do número 

de voltas do disco, por isso foram tomados os cuidados descritos anteriormente na melhoria da 

repetibilidade de ensaios. 

Vale ressaltar que o valor absoluto da força de atrito para uma dada condição não foi 

considerado o mais importante, mas sim a repetibilidade do comportamento das curvas de atrito, 

de forma a ser confiável para uma comparação com uma outra situação de riscamento. Exemplo 

disso é representado nas pequenas variações das curvas e tendências similares da força de atrito 

   t 
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em ensaios executados nas mesmas condições e parâmetros de processo (ensaios repetidos) que 

são apresentados na Figura 4.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 – Exemplo de repetibilidade de tendências das curvas de força de atrito após 
procedimentos de melhoria nos ensaios. 
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