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6.1.2. Aço 0,4 % C de baixa liga - Influência da umidade relativa do ar 

  

Pelo uso de desumidificadores e sistema de ar condicionado na sala onde se realizavam os 

experimentos foi possível a obtenção de resultados para a variação da umidade relativa do ar em 

ensaios de riscamento do aço 0,4 % C de baixa liga (Figura 6.7). Pela análise do gráfico, percebe-

se que a medida que se tem menos umidade relativa do ar, a Transição de desgaste ocorre em um 

maior número de ciclos. Isto pode ser explicado pela menor quantidade de oxigênio disponível 

para a oxidação do aço. Em baixas umidades relativas do ar chegou-se a uma condição limite 

para a oxidação (UR = 50-51 % - curva em amarelo), com correspondente mudança no 

comportamento da curva de força de atrito. Nesse ensaio foram observadas grandes trepidações 

do indentador na superfície, ocasionando variações de grande amplitude da força de atrito no 

Estágio II. As micrografias das superfícies desses ensaios são mostradas nas Figuras 6.8 e 6.9. 
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Figura 6.7 – Influência da umidade relativa do ar sobre a força de atrito em riscamento do 

aço 0,4 % C de baixa liga. Indentador de rubi TC-25 D250; W = 1,0 N;  vt = 0,157 m/s. 
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Na Figura 6.8 pode-se confirmar que quanto menor a umidade relativa do ar, menor é a 

oxidação na superfície. Entretanto, no ensaio com UR = 50–51 %, em vez de regiões oxidadas 

observam-se superfícies típicas de desgaste por mecanismo de adesão.  

 

 

 

 
Figura 6.8 – Superfícies de riscamento do aço com a variação da umidade relativa do ar (a). 

 Umidade Relativa do Ar: 61–62 % 

 Nc = 1498 ciclos 

 Umidade Relativa do Ar: 50-51 % 

 Nc = 1257 ciclos 

 

 Umidade Relativa do Ar: 55–57 % 

 Nc = 1496 ciclos 

 Umidade Relativa do Ar: 72 % 

 Nc = 1504 ciclos 
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  Na Figura 6.9 são mostradas as micrografias de superfícies de riscamento do aço para 

números de ciclos muito próximos (aproximadamente 800), mas que correspondem a posições 

diferentes da Transição no gráfico da Figura 6.7. Em ensaios com UR = 73-74 % (após a 

Transição), as regiões oxidadas estão distribuídas por toda a trilha de riscamento e se pode 

observar que houve desprendimentos de material – Detalhe A,  enquanto que para ensaios com 

UR = 59-60 % (na Transição), existem regiões oxidadas em menor quantidade e não estão 

presentes em toda a trilha de riscamento. 

 

 

 
Figura 6.9 – Superfícies de riscamento do aço com a variação da umidade relativa do ar (b). 

 

 
Resultados obtidos em ensaios com indentadores semi-esféricos também apresentaram 

superfícies mais oxidadas com maiores umidades relativas do ar, necessitando um menor número 

 Umidade Relativa do Ar: 59 – 60 % 

 Nc = 798 ciclos (na Transição) 
 

 Umidade Relativa do Ar: 73 – 74 % 

 Nc = 791 ciclos (após Transição) 

 

Detalhe A 
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de ciclos para se atingir a Transição. Entretanto, a influência da UR sobre o desgaste é menor, já 

que nesse caso, existe uma maior facilidade de penetração do ar na região de contato entre 

indentador e superfície de riscamento. 

A variação na umidade relativa do ar nos ensaios de riscamento do aço 0,4 % C de baixa liga com 

indentadores em tronco de cone reforça a indicação de que o mecanismo de desgaste dominante 

em condições normais de ensaio foi o de oxidação. Entretanto, fica estabelecida uma influência 

marcante do meio interfacial. Os óxidos de ferro foram formados pela presença de oxigênio 

disponível para as reações químicas. Em umidades reduzidas essa disponibilidade é escassa e 

passa-se a uma tendência de mecanismo de desgaste por adesão como dominante. Em situações 

intermediárias pode haver uma competição entre esses dois mecanismos para gerar o desgaste 

predominante. 

Alguns aspectos são relevantes para a predominância de desgaste por oxidação no 

riscamento de aços. Segundo Buckley (1982), os óxidos ferrosos formam filmes porosos e pela 

adsorção química facilitam o crescimento da espessura da camada oxidada. Entretanto, são 

frágeis o que provoca, segundo Hutchings (1992) e Zum Gahr (1987), a facilidade de propagação 

de trincas por mecanismo de fadiga e o seu desprendimento como partícula de desgaste. Esse 

comportamento reduz a possibilidade de ocorrência de desgaste por adesão.  

Por outro lado, em situações em que o desgaste por oxidação não seja facilitado (como 

por exemplo, a temperatura no contato manter-se aquém da temperatura crítica para oxidação, 

ensaios em atmosfera controlada e inerte, materiais de ensaio que apresentem baixas temperaturas 

de recristalização), podem ser esperados outros mecanismos de desgaste predominantes. 

Segundo Buckey (1982), o rubi (óxido de alumínio rubino) apresenta maior reatividade 

com metais quando comparado com diamante. Essa reatividade pode favorecer reações químicas 

e conseqüentemente a adesão. Isso justificaria as menores diferenças entre as forças de atrito 
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entre os Estágios I e II para indentadores de diamante quando comparados com indentadores de 

rubi. 

 

6.1.3. Latão 360 e ligas de alumínio 

  

O comportamento de desgaste geral do riscamento de latão 360 e ligas de alumínio com 

indentadores em tronco de cone em condições normais de umidade (56 a 63%) também 

apresentou a predominância de mecanismo de desgaste por oxidação. Na Figura 6.10 são 

mostradas superfícies de riscamento do latão 360 e da liga de alumínio 6262-T8 para as mesmas 

condições de ensaio, que representam  esse comportamento de desgaste. 

   

Figura 6.10 – Superfícies de riscamento com predominância de desgaste por oxidação 

(microscopia óptica). a) Latão 360: indentador de rubi TC-25 D250;  W = 0,5 N; vt = 0,189 m/s; 

UR = 63%; 1114 ciclos. b) Superfície de riscamento do alumínio 6262-T8. Indentador de rubi 

TC-25 D250; W = 0,5N;  vt = 0,189 m/s; Ar ambiente – UR = 65%; 1117 ciclos.  

 

No latão 360, o desgaste provocado pelo mecanismo de oxidação foi reduzido quando 

comparado com ligas de alumínio, apesar desses materiais formarem óxidos de características 

similares, ou seja, filmes óxidos finos, densos e resistentes ao desgaste segundo Buckley (1984). 

a) Latão 360 b) Liga de alumínio 6262-T8 

360 
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Os óxidos de zinco formados na superfície do latão provavelmente exercem uma 

influência importante sobre o comportamento desgaste. Esses óxidos são conhecidos pelo ¨Efeito 

Roscoe¨, ou seja, óxidos que promovem um aumento de dureza nas camadas sub-superficiais e 

uma menor propensão a deformações plásticas (BUCKLEY, 1984). Isto justificaria o reduzido 

desgaste encontrado no latão em comparação aos outros materiais em que o mecanismo de 

desgaste por oxidação foi predominante (aço e ligas de alumínio). Em superfícies de riscamento 

da Transição, o latão 360 foi o material que apresentou a maior relação de microdurezas entre a 

superfície desgastada e a superfície antes do desgaste. Já para o aço 8640, material em que se 

formam camadas óxidas porosas, essa relação foi a menor. Os óxidos de alumínio possivelmente 

devem apresentar um comportamento similar ao dos óxidos de zinco, mas de menor efeito sobre 

a resistência ao desgaste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


