
 113 

6.3. DESGASTE POR DEFORMAÇÃO PLÁSTICA ACUMULADA 

 

6.3.1. Identificação e designação 

 

 O comportamento de desgaste em riscamento a baixas cargas de materiais metálicos com 

indentadores tronco de cone pode apresentar um aspecto conforme mostrado na Figura 6.14. A 

partir de um certo número de ciclos ocorrem escoamentos de material de forma intermitente 

sobre a trilha de riscamento. Esses deslocamentos de material não são suficientes para possibilitar 

uma remoção contínua o que resulta em um aspecto da superfície de desgaste em forma de ondas.  

   

  
Figura 6.14 – Exemplos de desgaste por deformação plástica acumulada. a) Cobre: 
Diamante TC-45 D370;  W = 0,5 N;  vt = 0,157 m/s;  Ar ambiente – UR = 53%; Nc = 995 
ciclos.   b) Latão 360: Diamante TC-30 D370; W = 0,2 N;  vt = 0,157 m/s;   Ar ambiente – 
UR = 52%;  Nc = 108 ciclos.   c) Aço 0,4 % C de baixa liga:  Diamante TC-45 D370;  W = 
4,0 N; vt = 0,157 m/s;  Ar ambiente – UR = 49%; Nc = 398 ciclos.   d) Aço 0,4 % C de baixa 
liga: Rubi TC-25 D250; W = 2,0 N; vt = 0,19 m/s; óleo lubrificante; Nc = 3000 ciclos; 

  a) Cobre   b) Latão 360 

  riscamento 

riscamento 

riscamento 

  riscamento 

  c) Aço 0,4% C  - A seco   d) Aço 0,4% C - Lubrificado 
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O momento quando ocorrem os primeiros escoamentos de material podem ser detectados 

na experimentação pelo acompanhamento da força de atrito, ou seja, pela identificação do estágio 

de Transição. Essa verificação foi um tanto difícil nos materiais de menor dureza, como o cobre 

eletrolítico, devido à facilidade de penetração do indentador na superfície. Com as geometrias de 

indentadores testadas nesses casos, mesmo em cargas reduzidas ocorre o período de Transição 

em um pequeno número de ciclos. Em materiais como o aço 0,4 % C de baixa liga com 

indentadores de diâmetros da extremidade de 370 µm, esse acompanhamento pode ser mais 

facilmente verificado. Esses resultados serão apresentados na seqüência. 

 Na literatura são encontradas algumas designações para o desgaste apresentado, que se 

não são exatamente correspondentes a um mesmo comportamento, apresentam uma grande 

similaridade. Essas designações variam conforme as condições de riscamento e os possíveis 

mecanismos de desgaste envolvidos. Por exemplo, Kapoor e Johnson (1994) relatam que alguns 

autores já haviam designado esse desgaste em termos gerais como sendo desgaste metálico e de 

deslizamento. Em relação aos mecanismos de desgaste, encontram-se designações de desgaste 

por extrusão (BAYER, 1994), por efeito catraca1 plástico (de ¨plastic ratchetting¨, conforme 

Kapoor e Johnson, 1994), por filme (AKAGAKI; KATO, 1987), por bandas de cisalhamento 

(ZUM GAHR, 1987) ou por ondas plásticas (KJER, 1987). Quando analisado especificamente 

em termos de mecanismos de adesão é chamado de desgaste por bandas de deslizamento 

(BUCKLEY, 1982) e por transferência de filmes metálicos (STACHOWIAK; BATCHELOR, 

2001). Nesse trabalho é adotada a designação de desgaste por ¨deformação plástica acumulada¨. 

 

                                                 
1 Efeito catraca – situação em que os indivíduos ajustam continuamente os seus padrões de vida em direção 
ascendente. É como se fosse uma catraca que não deixa voltar atrás (Fonte: Dicionário Michaelis). 
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A predominância de desgaste por deformação plástica acumulada foi encontrada nos 

ensaios quando se utilizou indentadores tronco de cone. Os materiais e condições ensaiados que 

apresentaram tal desgaste foram os riscamentos lubrificados de aço 8640, riscamentos de cobre 

eletrolítico; riscamentos de latão e ligas de alumínio com pequenos ângulos de ataque e baixa 

umidade relativa do ar e no riscamento do aço 8640 com indentadores de diamante. Esse desgaste 

não foi encontrado nos riscamentos de ferros fundidos ensaiados. 

 

6.3.2. Modelos de desgaste por deformação plástica acumulada 

 

Deslizamentos repetidos de um indentador em um material dúctil podem gerar partículas 

de desgaste na forma de placas ou ondas plásticas (SHETTY et al.,1982; KUO et al., 1992; 

MARTIN et al., 1984; KJER, 1987).  Akagaki e Kato (1987) observaram o  fenômeno em 

experimentos de deslizamento repetido de um plano tangencial retificado em uma esfera de aço 

sobre um contra-corpo mais mole e também plano (Figura 6.15a). Foi observado que placas finas 

do material mais mole são extrudadas progressivamente depois de algumas centenas de ciclos. 

Quando o deslizamento é perpendicular aos sulcos de rugosidade do contra-corpo mais mole, a 

extrusão aparece à frente das asperezas desse material (Fig. 6.15b) e quando o deslizamento é 

paralelo aos sulcos de rugosidade, a extrusão ocorre lateralmente às asperezas (Fig. 6.15c).  
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Figura 6.15 – (a) Representação dos experimentos de Akagati e Kato (1987) com a formação 
de placas ou camadas delgadas. (b) Deslizamento perpendicular aos sulcos de rugosidade do 
contra-corpo mais mole. (c) Deslizamento paralelo aos sulcos de rugosidade do contra-
corpo mais mole. 
 

a) Desgaste ratchetting  – Kapoor e Johnson (1994) 

 
 O desgaste ratcheting plástico pode ser modelado através de um tubo fino sujeito à 

combinação de um carregamento de compressão e um torque alternante que excedem a tensão de 

escoamento do material a cada meio ciclo (COCKS et al., 1985). Um elemento de material do 

tubo, mostrado na Figura 6.18 deverá ser sujeito a uma tensão compressiva σzz e a uma tensão de 

cisalhamento alternante τzx. Pelo Critério de von Mises, no espaço de tensões σ-τ é representado 

por uma elipse (Figura 6.16b).  
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Figura 6.16 – Desgaste ratchetting plástico em um tubo fino sujeito à combinação de uma 
carga contínua e um torque alternante: (a) tensões em um elemento de material; (b) 
histórico de tensões e deformações associadas no elemento (a) (COCKS et al., 1985). 

 

O ciclo de tensões de um elemento de material, mostrado pela trajetória A, toca as 

extremidades da elipse nos pontos 1 e 2. As deformações plásticas desses dois pontos incluem as 

tensões devido ao cisalhamento (dγp) e devido à tensão direta (dεp). A condição de normalidade 

da teoria da plasticidade admite incrementos de deformações plásticas aumentando o 

cisalhamento cíclico de forma igual e oposta, tal que não exista acúmulo de deformação 

cisalhante. Entretanto, aumentos de compressão plástica são levados na direção da tensão 

compressiva permanente, tal que o material acumula um aumento de deformação compressiva em 

cada ciclo de torção. A magnitude dessa deformação compressiva em um ciclo pode ser pequena, 

mas sobre algumas centenas de ciclos é acumulada e produz deformações plásticas grandes. 

Como resultado, o tubo deverá reduzir o comprimento e o material comprimido resultará em 

aumento de espessura. Comportamentos similares são encontrados se o elemento foi sujeito a 

aplicação repetida de tensões σzz que fará o material escoar, mostrados pela trajetória B da Figura 

6.16b. A trajetória toca a linha de escoamento em apenas um ponto e produz um aumento da 

deformação plástica direta em cada ciclo. Este fenômeno é responsável pela compressão 
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progressiva de uma fina camada superficial e a uma extrusão no sentido da movimentação. 

Posteriormente, essas placas quebram e geram partículas de desgaste. 

 Segundo Kapoor e Johnson (1997) existem muitos modos em que o mecanismo de 

desgaste possa ocorrer. Além dos deslizamentos repetidos mencionados, pode ser encontrado por 

exemplo, em impactos repetidos, como os decorrentes de erosão superficial. 

 No modelo de Ratchetting plástico de Kapoor e Johnson (1994) o indentador é 

considerado com a extremidade plana topograficamente lisa na região de contato. Quando 

comprimido no contato de deslizamento, a descontinuidade na inclinação do perfil em uma 

extremidade do plano fornece aumentos na concentração das pressões de contato (Figura 6.17). 

Imediatamente abaixo dessas extremidades, existem pequenas zonas de alta tensão de 

cisalhamento τzx de sinal oposto em cada lado. Como a superfície de material mais mole passa 

abaixo do indentador, uma fina camada superficial está sujeita a influência de tensões de contato 

compressivas e também a altas tensões de cisalhamento que mudam o sinal da entrada para a 

saída. Desta forma é reproduzido o ciclo mostrado na Figura 6.16 que causam a extrusão em 

forma de placas. Como as concentrações de tensões são muito locais, apenas uma fina camada 

superficial é levada ao escoamento e extrusão. Além disso, as pressões de contato nas bordas do 

indentador são singulares, pois o módulo de elasticidade do indentador é maior do que o da 

superfície. Esses fatores levam o mecanismo a ser conduzido sempre em pressões de contato 

nominais muito baixas. 

 O modelo de Kapoor e Johnson não esclarece, entretanto,  por que o desgaste ratchetting 

acontece apenas em alguns metais e outros não. Ou seja, não são esclarecidos quais os fatores 

determinantes para a sua ocorrência em um dado metal. 
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Figura 6.17 - Concentração de pressão e tensão de contato na extremidade de um 
indentador topograficamente plano (KAPOOR; JOHNSON, 1994). 
 
 

b) Bandas de Cisalhamento – Zum Gahr (1987)  

As bandas de cisalhamento são produzidas em deslizamentos repetidos. As deformações 

podem estar concentradas em pequenas deformações em bandas de deslizamento, mas em 

grandes deformações em bandas de cisalhamento. Bandas de cisalhamento têm sido observados 

em metais policristalinos muito deformados e em metais amorfos. Parece haver uma tendência de 

maior formação de bandas de cisalhamento em metais de baixa do que de alta energia de falha de 

empilhamento (EDE). 

 Instabilidades plásticas na forma de bandas de Lüders ocorrem em ensaios de tração 

quando dσ/dε ≤ 0, ou seja, a taxa de endurecimento por deformação torna-se zero ou negativa. 

Esta condição de instabilidade pode ser usada para bandas de cisalhamento. Quantitativamente a 

tensão σ pode ser entendida como o trabalho plástico por unidade de volume. A Figura 6.18 

mostra que metais CFC endurecidos por deformação apresentam uma saturação de tensão em 

grandes deformações (dσ/dε → 0). Isto pode explicar porque metais CFC exibem uma tendência 
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de formação de bandas de cisalhamento. Por essa razão, bandas de cisalhamento também podem 

ocorrer em ligas endurecidas por precipitação na condição sem envelhecimento (UA) no gráfico. 

 

Figura 6.18 – Influência da microestrutura nas curvas de tensão-deformação verdadeiras 

(ZUM GAHR, 1987). 

  

 Para o tipo de desgaste aqui estudado, a saturação da tensão em grandes deformações para 

a formação de bandas de cisalhamento como colocado pode ser usado para corroborar no 

mecanismo de desgaste, mas não deve ser único. Analisando-se os gráficos da figura 6.18, seria 

esperado desgaste por deformação plástica acumulada em ligas de alumínio, já que são materiais 

dúcteis e CFC, mas não ocorreram. Antes disso, conforme visto em itens anteriores os materiais 

desgastam por oxidação ou adesão. Por outro lado, não seria esperado ocorrer esse desgaste em 

ligas de Cu-Zn e em aços já que não há saturação das tensões conforme o gráfico. Entretanto, o 
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desgaste por deformação plástica acumulada foi observado nesses materiais em algumas 

condições específicas. A comprovação desses resultados é apresentada nos itens seguintes.  

 

b) Bandas de Deslizamento – Buckley (1974) 

 Desgaste pelo mecanismo adesivo pode ser verificado em um deslizamento de um pino de 

cobre policristalino sobre uma superfície de cobre com duas orientações cristalinas em condições 

de alto vácuo. Com um único passe do pino desenvolvem-se trincas nas superfícies nos dois tipos 

de grãos do cristal. Essas trincas são muito pequenas e ocorrem ao longo de bandas de 

deslizamento. O mecanismo responsável pelas trincas é demonstrado na Figura 6.19. Ocorre 

primeiramente a adesão do pino com a superfície. Devido ao movimento tangencial ocorrem 

fraturas ao longo de bandas de deslizamento, já que a força tangencial pode separar planos 

atômicos. Em algumas forças tangenciais, a carga aplicada excede a força de ligação adesiva e o 

pino levanta uma parte de metal curvado sobre a superfície. Em um próximo passe, o pino cisalha  

esse metal curvado e forma uma partícula de desgaste adesivo. 

       

Figura 6.19 – Desgaste adesivo: origem da fratura da superfície e formação de partícula de 
desgaste (Buckley, 1974 ). 
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 As superfícies de desgaste que são originadas pelo experimento de Buckley (1974) 

apresentam grande similaridade com as obtidas nesse estudo de desgaste por deformação plástica 

acumulada, levando a crer que um mecanismo de desgaste por adesão tenha participação. 

Entretanto, devem ser consideradas algumas diferenças importantes. Nos experimentos de 

Buckley várias componentes colaboram para a intensificação do mecanismo de adesão, como o 

mesmo tipo de material entre pino e superfície, grande raio de curvatura do indentador (4 mm), 

baixa velocidade tangencial e o experimento ser realizado no vácuo. 

 

d) Filmes metálicos - Stachowiak e Batchelor (2001) 

 Modelo baseado na adesão de material no sentido de deslocamento da aspereza para 

materiais dúcteis. O material aderido forma uma porção de transferência que é deformado sobre a 

superfície de deslizamento. 

 A análise desse modelo não envolve os outros fatores de influência como a oxidação e a 

as deformações plásticas acumuladas. Deste modo não seria necessário um certo número de 

ciclos para esse desgaste ocorrer. 

 

6.3.3. Riscamento em aço 0,4 % C de baixa liga – Ensaios lubrificados 

 

Riscamentos em aço 0,4 % C de baixa liga com rubis em tronco de cone e com a 

aplicação de um óleo lubrificante comercial recomendado para engrenagens (Thellus 32) 

apresentaram comportamentos das forças de atrito (Figuras 6.20) e de aspectos da superfície de 

riscamento (Figuras 6.21 a 6.23) diferentes dos encontrados nos ensaios sem lubrificação do item 

6.1, ou seja, onde ocorria predominância de mecanismos de desgaste por oxidação. 
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Figura 6.20 – Alteração da força de atrito em riscamentos lubrificados do aço 0,4 % C de 
baixa liga – Indentador rubi TC-25 D250, vt = 0,19 m/s. Ensaios com aplicação de óleo 
lubrificante e ensaio a seco (ar ambiente, UR = 65%). 

 

Os três estágios da variação das forças de atrito em relação ao número de ciclos, 

mencionados no item 5.1, quase não podem ser percebidos. Com uma carga W = 2 N é possível a 

identificação dos estágios, ocorrendo a Transição a partir de 500 ciclos e o Estágio II em torno de 

600 ciclos. Para uma carga maior, W = 4 N, a Transição ocorre com um número de ciclos muito 

reduzido (menos de 50 ciclos) e com uma carga menor, W = 1 N, não se pode afirmar que houve 

a transição de desgaste apenas pela análise do gráfico de força de atrito. Essa dificuldade de 

avaliação é decorrente da pequena diferença dos valores de força de atrito entre os estágios I e II 

para as condições lubrificadas ensaiadas. A comparação de ensaios lubrificados e os realizados a 

seco (ou ar ambiente) para uma mesma carga indica valores de força de atrito sensivelmente 

menores como seria esperado. 
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As superfícies obtidas nesses riscamentos lubrificados, entretanto,  são muito diferentes 

das encontradas nos ensaios a seco. Não se observam cavacos na periferia e nem oxidação, mas 

existem sulcos com profundidade considerável. No sentido do movimento (esquerda para a 

direita nas figuras) formam-se rampas com certa periodicidade.  

Após um certo número de ciclos de riscamento, quando já ocorrem deslocamentos de 

material, são observadas elevações de material na forma de cristas nas laterais dos riscos, 

similares a microssulcamentos de mecanismo abrasivo. 

  
 

  
Figura 6.21 – Riscamento lubrificado em aço 0,4 % C de baixa liga - Carga W = 1,0 N; Rubi 
TC-25 D250; óleo lubrificante; vt = 0,19 m/s; Nc = 3000 ciclos. 
 

Cargas maiores provocam maiores profundidades de desgaste. As rampas são mais bem 

definidas e aproximadamente eqüidistantes em todo o comprimento do risco. Na comparação 

entre ensaios com cargas diferentes, em ensaios com maiores cargas são encontradas as maiores 

distâncias entre rampas. 

riscamento 
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Figura 6.22 – Riscamento lubrificado em aço 0,4 % C de baixa liga - Carga W = 2,0 N; Rubi 
TC-25 D250; óleo lubrificante; vt = 0,19 m/s; Nc = 3000 ciclos. 
 

    

   
Figura 6.23 – Riscamento lubrificado em aço 0,4 % C de baixa liga - Carga W = 4,0 N; Rubi 
TC-25 D250; óleo lubrificante; vt = 0,19 m/s; Nc = 3000 ciclos. 

riscamento 
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Os resultados de medições de microdureza nesses ensaios são apresentados na Figura 

6.24. Pode-se notar que mesmo sob uma influência de uma camada lubrificante, ocorre um 

grande endurecimento superficial do material. A microdureza do aço 0,4 % C de baixa liga, 

temperado e revenido, originalmente era de 485 ± 20 HV e ao final desses riscamentos chegou a 

813 HV em média (ou seja, Hs/Ho = 1,67). 

Pode-se observar também pelos resultados de medição nas superfícies riscadas (Figura 

6.24) que a microdureza aumenta progressivamente a partir da base até o final da rampa. Isso 

reforça a indicação de que o sentido de deslocamento do material é no sentido de riscamento. 

Depois dos primeiros deslocamentos de material e a formação de uma rampa, os passes 

subseqüentes do indentador tendem a fazer a extrusão de material proveniente da região menos 

endurecida e ao endurecimento superficial na direção da rampa pelo esforço de compressão. 

 

Microdureza [HV] 

(Obs – microdureza inicial do aço 0,4 % C de baixa liga-> 485 ± 20 HV) 

Posições de Medição 1 2 3 4 5 Média 

Riscamento com W = 1 N 699,1 727,1 756,8 804,8 804,8 758 

Riscamento com W = 2 N 756,8 788,3 821,8 839,4 857,6 813 

Riscamento com W = 4 N 591,3 672,7 727,1 712,9 741,7 690 

 
Figura 6.24 – Posições de medição e microdureza das superfícies riscadas dos ensaios 
lubrificados do aço 0,4 % C de baixa liga. 
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Os menores valores de microdureza encontrados em riscamento com carga W = 4,0 em 

relação a cargas menores, indicam a menor energia fornecida sobre essa superfície para que 

ocorra a penetração (já nos primeiros ciclos ocorre a Transição, conforme Figura 6.20). Ou seja, 

em cargas elevadas não é necessário o acúmulo de deformações para iniciar o deslocamento de 

material. Essas situações se aproximam de um comportamento de microssulcamento do 

mecanismo de desgaste abrasivo. 

Um corte transversal da superfície em uma posição tangencial ao riscamento lubrificado 

do aço ensaiado para a carga de 2N é ilustrado na Figura 6.25.  Pode-se observar que a camada 

alterada metalurgicamente é muito pequena (menos de 2 µm). 

     

Figura 6.25 – Micrografia do perfil transversal em posição tangencial ao riscamento. Ensaio 
lubrificado em aço 0,4 % C de baixa liga: W = 2,0 N; Rubi TC-25 D250; óleo  lubrificante; 
vt = 0,19 m/s; Nc = 3000 ciclos; Ataque com Nital. 
 

6.3.4. Riscamentos em cobre eletrolítico 

 

Em todos os ensaios de riscamento realizados em cobre eletrolítico com indentadores na 

forma de tronco de cone as superfícies de desgaste apresentaram aspectos similares aos 

mostrados anteriormente na Figura 6.1a. A saber, indentadores de rubi com ângulo de ataque de 

  riscamento 
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25º e variações de carga 0,2 a 1,0 N e indentadores de diamante com ângulos de ataque de 30º e 

45º, com variações de carga de 0,2 a 2,0 N.  

No cobre, o desgaste por deformações plásticas acumuladas ocorre em poucos ciclos de 

riscamento. Isso pode ser explicado pela grande redução da resistência ao escoamento desse 

material ocorrer com pequenos tempos de exposição quando em altas temperaturas (como se 

pode ver nos gráficos da Figura 6.26 para o material C11000). Essa redução ocorre próximo  de  

1 minuto quando a temperatura é de 350 ºC. Quando a temperatura é de 500 ºC, a redução da 

resistência ao escoamento acontece em menos de 10 s.        

  

 

Figura 6.26 – Resistência ao escoamento de ligas de cobre em temperaturas de 350º C e  
500º C (adaptado de ASM, 1992). 

 

Em ensaios com as maiores cargas e maiores números de ciclos, a rampa formada pela 

movimentação tangencial de material na trilha de riscamento torna-se muito pronunciada (Figura 

6.27). Ao passar por cada rampa, o indentador tende a deslocar material a sua frente como em 

A 500 ºC 

A 350 ºC 
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uma usinagem, mas essa resistência aumenta pelo maior volume a ser deslocado. Em situações 

limite a resistência ao movimento supera a carga normal aplicada sobre o indentador. Essas 

condições aliadas à inércia do movimento de riscamento acabam por levantar a carga e provocar 

trepidações.  

  
Figura 6.27 –  Superfície  de  riscamento  do  cobre  eletrolítico.   Diamante  TC-30  D370; 
W = 2,0 N; vt = 0,157 m/s; ar ambiente, UR = 63%; Nc = 795 ciclos. 
 

 
6.3.5. Riscamentos em latão 360 e ligas de alumínio – condições específicas 

 

No latão 360 e nas ligas de alumínio foram encontrados desgastes com predominância de 

deformação plástica acumulada em situações bem específicas:  

- ensaios em baixa umidade relativa do ar (próximas de 50 %, que foram as mínimas 

ensaiadas), com indentadores tronco de cone de maiores diâmetros da extremidade e com os 

menores ângulos de ataque. 

Essas situações nos riscamentos dos diversos materiais normalmente favoreceram a 

mecanismos de adesão. Assim, para o riscamento do latão e ligas de alumínio ensaiadas, essas 

não são suficientes para provocar uma predominância de desgaste por adesão, mas podem 

  riscamento 
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favorecer na fixação de uma porção de material de transferência à frente da movimentação do 

indentador colaborando no desgaste por deformação plástica acumulada. 

 

6.3.6.  Riscamento não lubrificados de aço 0,4 % C de baixa liga com diamante 

 

 O riscamento não lubrificado do aço apresentou predominância do desgaste por 

deformação plástica acumulada com indentadores de diamante em forma de tronco para os dois 

ângulos de ataque ensaiados (α de 30º e 45º). Esses indentadores possuíam diâmetro das 

extremidades de 370 µm. Para esses mesmos diâmetros, ângulos de ataque e demais condições de 

ensaio, os riscamentos com indentadores de rubi apresentaram predominância de desgaste por 

oxidação em condições normais de umidade relativa do ar (item 6.1.1). Naqueles ensaios em 

nenhuma condição não lubrificada ensaiada, verificou-se a ocorrência do desgaste por 

deformação plástica acumulada. Já para os indentadores de diamante em tronco de cone, em 

todos os ensaios esse desgaste foi encontrado. 

As razões para a ocorrência de desgaste por deformação plástica acumulada no riscamento 

do aço com indentadores de diamante e não com rubi devem estar relacionados a diferenças de 

condutibilidade térmica entre os materiais do indentador e de energias de ligação do aço- 

diamante e aço–rubi, que exercem influência sobre a dissipação de calor, características de 

adesão e coeficiente de atrito resultante. 

Nos ensaios de riscamento do aço 0,4 % C de baixa liga com indentadores de diamantes o 

desgaste por deformação plástica acumulada ocorreu juntamente com o mecanismo de desgaste 

por oxidação. As superfícies riscadas apresentaram tanto as rampas características do primeiro, 

quanto regiões oxidadas (Figura 6.30). Dependendo do ângulo de ataque do indentador e da carga 
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aplicada ocorreu uma maior ou menor predominância do desgaste por deformação plástica 

acumulada sobre a oxidação. Isso também reforça a idéia de haver uma combinação de elementos 

em competição e sinergia para determinar o desgaste resultante.  

 Na Figura 6.28 são mostradas fotografias das superfícies dos ensaios segmentados do aço 

desde o Estágio I até o Estágio II, onde se pode verificar a existência de regiões oxidadas e as 

rampas ou ondas do desgaste por deformação plástica acumulada.  Pode-se observar também uma 

parcela da perda de massa desse desgaste é gerada pela quebra de segmentos das cristas laterais 

(Detalhe A) e fragmentos de material que são desprendidos no final da rampa (Detalhe B). Além 

desses, provavelmente uma parcela do material movimentado pelo indentador na passagem pela 

rampa, como em um microcorte de desgaste abrasivo, também deve compor a perda de massa.  

  

   

Figura 6.28 – Superfície de ensaios riscamento segmentados no aço 0,4 % C de baixa liga na 
condição ¨a seco¨. Indentadores de diamante TC-45 D370; W = 4,0 N; vt = 0,157 m/s; ar 
ambiente - UR = 49-51%. 

  Nc = 41 ciclos   Nc = 398 ciclos 

  Nc = 624 ciclos   Nc = 1000 ciclos 

 Estágio I   Transição 

  Transição   Estágio II 

  Detalhe B 
  Detalhe A 
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6.3.7. Considerações sobre o desgaste por deformação plástica acumulada 

 

Nos modelos encontrados na literatura nenhum é completo na explicação do desgaste por 

deformação plástica acumulada, conforme verificado anteriormente. Parece haver uma 

combinação de vários fatores para a ocorrência desse tipo desgaste: ocorrência em materiais 

dúcteis, condições de deslizamento que não atinjam as temperaturas de oxidação, mas favoreçam 

a deformações plásticas (como por uma recristalização dinâmica do material), características de 

contatos que favoreçam mecanismos de adesão, mas sem que essas predominem no mecanismo 

de desgaste resultante. Essas condições favoráveis explicariam a ocorrência deste tipo de desgaste 

nos ensaios de riscamento dos materiais metálicos utilizados nesse trabalho. Além disso, foram 

verificados nos ensaios realizados e também em informações da literatura, como de Kapoor e 

Johnson (1994), que esse desgaste ocorre quando as pressões de contato e o coeficiente de atrito 

são reduzidos.   

A morfologia do desgaste por deformação plástica acumulada apresenta grande 

similaridade com um micro-mecanismo de formação de proa do desgaste por abrasão, 

diferenciando-se das ocorrências usuais deste por não ser contínuo, ou seja, o deslocamento 

tangencial de material se apresenta de forma intermitente sobre a trilha de desgaste. Pela 

complexidade dos mecanismos atuantes e condições necessárias para a sua ocorrência, novas 

pesquisas são necessárias para esclarecimento desse tipo de desgaste. 

 

 


