
 

 

 

 

5 RESULTADOS 

 

 

 

Em função da literatura apresentada, a taxa de desgaste abrasivo dos 

materiais pode ser determinada por meio de vários parâmetros tais como, perda de volume, 

perda de peso, perda em altura, etc. Nesse estudo, a metodologia para determinar a 

resistência à abrasão das ligas testadas, ou seja, a taxa de desgaste abrasivo, é baseada na 

perda de peso, a qual matematicamente, pode ser representada pela inclinação da reta que 

melhor se ajusta aos dados de perda de peso em função do número de etapas de abrasão.  

Para isso, os valores de peso dos 60 corpos-de-prova (10 de cada liga) 

obtidos nas diversas etapas do estudo estão reunidos no Anexo A. A partir desses valores, 

foram construídas duas outras tabelas, nas quais constam os valores de perda de peso 

determinados em função da seqüência das séries de ciclos de abrasão.  

Numa primeira situação, os valores de perda de peso de cada corpo-de-

prova foram determinados de forma a considerar, sempre, o seu peso inicial. Assim, o 

Anexo B mostra os valores de perda de peso determinados em ordem aditiva: P0 – P1, após 

a condição 1 (200 ciclos); P0 – P2, após a condição 2 (400 ciclos); P0 – P3 e P0 – P4, após 

as condições C3 e C4 (600 e 800 ciclos), respectivamente. Numa segunda situação (Anexo 

C), os valores de perda de peso foram determinados de forma a considerar a etapa de 

abrasão imediatamente anterior. Dessa maneira, os valores foram assim determinados: P0 – 

P1, após a condição 1 (200 ciclos);  P1 – P2, após condição 2 (400 ciclos); P2 – P3 e P3 – 

P4, após a condição 3 e 4 (600 e 800 ciclos), respectivamente. 

O teste de regressão linear, utilizando os valores do Anexo B, permitiu a 

avaliação do comportamento de abrasão de cada material. As condições C1, C2, C3 e C4 

foram representadas no eixo das abscissas e os valores de perda de peso no eixo das 
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ordenadas. Assim, para cada um dos 60 corpos-de-prova (10 de cada liga), foram formados 

quatro pares, compostos dos quatro valores de perda de peso (Anexo B) e sua 

correspondente condição (C1, C2, C3 e C4). Esses pares foram submetidos ao teste de 

regressão linear, resultando em uma reta para cada corpo-de-prova, expressada pela 

equação y = a + bx. Dessa forma, foram obtidas 10 retas, representadas por 10 equações 

matemáticas, para cada liga. 

O valor de “a” da equação indica o ponto onde a reta cruza o eixo y 

(ordenada) quando x = 0 no eixo das abscissas. Este ponto x = 0 representa C0, que é a 

condição anterior aos ensaios, caracterizando, portanto, nenhuma perda de peso. A reta 

resultante da regressão linear tem somente uma inclinação ou ângulo, ou seja, uma tangente 

que, representada pelo valor numérico de “b” na equação matemática, expressa o ritmo de 

perda de peso em função das séries de ciclos de abrasão. Assim, foi obtido um grupo de 10 

valores de “b” para cada material (Tabela 4), totalizando seis grupos os quais foram 

submetidos ao teste de normalidade.  

 

Tabela 4- Valores de originais de “b” (perda de peso) das ligas avaliadas 

Ligas metálicas 
Neo VB W99 New VB2 Ti 

0,0456 0,0294 0,0230 0,0250 0,0138 0,0132 
0,0424 0,0186 0,0212 0,0195 0,0125 0,0073 
0,0473 0,0213 0,0212 0,0210 0,0152 0,0073 
0,0496 0,0199 0,0206 0,0205 0,0199 0,0065 
0,0424 0,0256 0,0189 0,0211 0,0155 0,0061 
0,0502 0,0218 0,0291 0,0188 0,0152 0,0053 
0,0538 0,0257 0,0177 0,0179 0,0168 0,0069 
0,0554 0,0237 0,0189 0,0175 0,0167 0,0064 
0,0516 0,0208 0,0210 0,0212 0,0211 0,0065 
0,0544 0,0241 0,0259 0,0227 0,0301 0,0097 

 

 

Tabela 5- Análise de Variância: valores originais de “b” (perda de peso)  

Fonte de Variação Soma dos 
Quadrados 

G.L. Quadrados Médios (F) Prob. (H0) 

Entre colunas 9652,0742 5 1930,4148 142,71 0,0 % 
Resíduo 730,4473 54 13,5268   
Variação total 10382,5215 59    
                 

 



                                                                                                                                                     Resultados  54

Constatada distribuição normal (Anexo E), os valores de “ b” (Tabela 4), 

multiplicados por 1000 por se apresentarem pequenos, foram submetidos à Análise de 

Variância (Tabela 5), complementada pelos testes de Tukey e Scheffé (CAMPOS, 2001), 

que caracterizou a formação de três grupos estatisticamente diferentes, indicados pelos 

símbolos ao lado das médias (Tabela 6). 

 

Tabela 6- Teste de Tukey e Scheffé: valores originais de “b” (perda de peso) 

Fator de variação: 
Ligas 

Médias 
Teste de Tukey 

Médias 
Teste de Scheffé 

Neo                 49,27   ¨ 49,27  ¨ 
VB                 23,09   © 23,09  © 

W99    21,75   ©  ª 21,75  © 
New    20,52   ©  ª 20,52  © 
VB2    17,68       ª 17,68  © 
Ti  7,52   «   7,52  « 

Valor crítico de Tukey (t) = 4.8627 
Símbolo diferente = diferença estatisticamente significante (α = 0,05) 

 

 

Tabela 7- Equações das retas: perda de peso no decorrer das etapas de abrasão 

Ligas Equação da reta média 
Neo y = - 0,0041 + 0,0501x 
VB y = 0,0052 + 0,0221x 

W99 y = 0,0057 + 0,0207x 
New  y = - 0,0006 + 0,0206x 
VB2 y = 0,0067 + 0,0144x 
Ti y = 0,0033 + 0,0064x 

 

 

A Tabela 7 mostra as equações matemáticas médias (y = a + bx) 

determinadas para cada material, resultantes da regressão linear de 40 pares, compostos dos 

dez valores de perda de peso (Anexo B) com as correspondentes condições (C1, C2, C3 e 

C4). Estas equações foram utilizadas para a elaboração do gráfico que está representado na 

Figura 5, mostrando que a liga Neo (grupo 1) apresentou ritmo de perda de peso 

significantemente maior que o das ligas do grupo 2, representado pelas ligas VB, VB2, 

W99 e New, as quais não apresentaram diferença estatisticamente significante entre si mas, 

por sua vez, apresentaram ritmo de perda de peso significantemente maior que a liga Ti, 

esta integrante do grupo 3. 
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Figura 5- Gráfico do ritmo de perda de peso de cada liga no decorrer das etapas de abrasão 

 

 

 

Os valores de dureza Rockwell 30N dos 10 corpos-de-prova de cada liga, 

determinados anteriormente à cada série de ciclos de abrasão (Anexo D), foram submetidos 

ao teste de regressão linear que revelou a variação da dureza no decorrer do estudo. As 

condições C1, C2, C3 e C4 foram representadas no eixo das abscissas e os valores de 

dureza sobre o eixo das ordenadas, formando quatro pares para cada corpo-de-prova que, 

submetidos ao teste de regressão linear, resultou em uma reta para cada um, totalizando 10 

retas, expressadas por 10 equações matemáticas y = a + bx, para cada liga.  

O valor de “a” da equação indica o ponto em que a reta corta o eixo das 

ordenadas, quando x = 0 e representa, portanto, o valor inicial de dureza (D1), ou seja, 

antes de qualquer série de ciclos de abrasão. A reta resultante da regressão linear tem 

somente uma inclinação ou ângulo, ou seja, somente uma tangente que, representada pelo 

valor numérico de “b” na equação matemática, expressa a variação da dureza no decorrer 

das etapas de abrasão. Assim, para cada liga, foi obtido um grupo de 10 valores de “a” e um 

grupo de 10 valores de “ b”, reunidos nas Tabelas 8 e 11, respectivamente. 
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Tabela 8- Valores originais de “a” (dureza Rockwell 30N inicial) das ligas avaliadas 

Ligas metálicas 
VB VB2 New Ti Neo W99 
57,1 58,55 58,4 49,4 38,95 23,35 
58,5 60,7 61,6 46,9 38,1 27 
57,8 60,15 57,35 50,9 38,4 24,3 
60,3 59,55 56,95 53,75 35,75 24,3 

59,05 59,9 53,75 51,7 38,1 23 
57,55 61,1 58,75 51,55 39,2 23,35 
51,5 58,3 56,9 53,8 38,6 23,3 
58 60,9 59,1 54,85 40,7 22,8 

58,05 60,3 54,95 51 39,75 23,3 
59,2 63,1 58,05 51,8 38,2 25,9 

 

 

 

Os grupos de valores de “a” (Tabela 8), transformados em logaritmos, 

apresentaram distribuição normal (Anexo F) e foram submetidos à Análise de Variância 

(Tabela 9), complementada pelo teste de Tukey, que revelou diferença significante entre os 

valores iniciais de dureza das ligas metálicas (Tabela 10). 

 

 

Tabela 9- Análise de Variância: valores logarítmicos de “a” (dureza Rockwell 30N inicial)  

Fonte de variação Soma dos 
Quadrados 

G.L. Quadrados Médios (F) Prob. (H0) 

Entre colunas 1,2085 5 0,2417 754,94 0,0 % 
Resíduo 0,0173 54 0,0003   
Variação total 1,2258 59    
 

 

 

Tabela 10- Teste de Tukey: valores logarítmicos de “a” (dureza inicial) 

Fator de variação: ligas Médias 
VB2 1,77989 ¨ 
VB 1,76087 ¨ 
New 1,75999 ¨ 

Ti 1,71196 © 
Neo 1,58493 ª 
W99 1,38068 « 

 
 

Valor crítico de Tukey 
(t) = 0,02289 

Símbolo diferente = diferença estatisticamente significante (α = 0,05) 
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Os valores de “ b” (Tabela 11), os quais apresentaram distribuição normal 

(Anexo G), foram submetidos à Análise de Variância (Tabela 12), complementada pelos 

testes de Tukey e Scheffé, que revelou diferença estatisticamente significante na variação 

da dureza das ligas (Tabela 13) . 

 
 
Tabela 11- Valores originais de “b” (dureza Rockwell 30N) das ligas avaliadas 

Ligas metálicas 
W99 Neo New VB Ti VB2 
3,75 1,56 1,65 1,64 1,64 1,425 
1,58 2,58 - 0,725 1,055 2,35 - 0,25 
2,57 1,74 1,765 1,025 1,155 0,445 
2,90 3,12 1,845 0,60 - 0,80 0,785 
3,37 2,56 2,28 0,855 0,895 0,68 
3,63 1,88 1,465 1,465 1,06 0,065 
3,54 2,37 1,90 3,11 - 0,165 1,10 
3,96 1,98 1,43 1,21 0,17 0,34 
3,90 1,925 1,39 0,945 1,70 0,305 
2,28 2,235 1,595 0,85 1,01 - 1,185 

 

 

 
Tabela 12- Análise de Variância: valores originais de “b” (dureza Rockwell 30N) 

 Fonte de Variação Soma dos 
Quadrados 

G.L. Quadrados Médios (F) Prob. (H0) 

Entre colunas 48,7606 5 9,7521 17,03 0,0 % 
Resíduo 30,9285 54 0,5727   
Variação total 79,6890 59    
 

 

 
Tabela 13- Teste de Tukey e Scheffé: valores originais de “b” (variação da dureza) 

Fator de variação: 
Ligas 

Médias 
Teste de Tukey 

Médias 
Teste de Scheffé 

W99               3,1480  ¨ 3,1480  ¨ 
Neo               2,2040  ¨ © 2,2040  ¨ 
New               1,4595      © ª 1,4595  © 
VB               1,2750      © ª « 1,2755  © 
Ti               0,9015         ª « 0,9015  © 

VB2               0,3705             « 0,3705  © 
Valor crítico de Tukey (t) = 1,00032 
Símbolo diferente = diferença estatisticamente significante (α = 0,05) 
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Tabela 14 mostra as equações matemáticas médias (y = a + bx) obtidas 

para cada material, resultantes da regressão linear de 40 pares, compostos dos dez valores 

de dureza (Anexo D) com as condições correspondentes (C1, C2, C3 e C4). Estas equações 

foram utilizadas para a elaboração do gráfico da Figura 6, o qual relata a variação da dureza 

Rockwell 30N, para cada liga metálica, do início ao término das etapas de abrasão.  

 

 

Tabela 14- Equações das retas: dureza Rockwell 30N durante as etapas de abrasão 

Ligas Equação da reta média 
W99 y = 24,1400 + 3,1480x 
Neo y = 38,5750 + 2,2040x 
Ti y = 51,5651 + 0,9015x 

New  y = 57,5800 + 1,4595x 
VB y = 57,7049 + 1,2755x 

VB2 y = 60,2550 + 0,3710x 
 

 

Figura 6- Representação gráfica do comportamento da dureza de cada liga do início ao término  
das etapas de abrasão  
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Os valores de perda de peso determinados de forma a considerar a etapa 

imediatamente anterior (Anexo C), juntamente com os valores de dureza (Anexo D), foram 

utilizados para o teste de regressão e correlação. Para cada liga, foram formados 40 pares, 

sendo cada valor de perda de peso (Anexo C) relacionado com o valor de dureza 

correspondente (Anexo D). Estes pares foram, então, submetidos ao teste de regressão 

linear, o qual determinou a formação de seis equações y = a + bx, uma para cada liga, com 

seus coeficientes de correlação (Tabela 15).  

 

 

 

Tabela 15- Teste de regressão e correlação entre perda de peso e dureza Rockwell 30N   

Ligas Equação da reta Coeficiente de correlação “r” Correlação 
Ti y = 0,0068 + 0,0000x r = 0,0289 (p = 0,2096) Não houve 

New y = 0,0212 + 0,0000x r = - 0,0081 (p = 0,1076) Não houve 
Neo y = 0,0282 + 0,0005x r = 0,1752 (p = 0,0710) Não houve 
W99 y = 0,0414 + (- 0,0006)x r = - 0,2853 (p = 0,2792) Não houve 
VB y = 0,0629 + (- 0,0007)x r = - 0,2017 (p = 0,9136) Não houve 
VB2 y = 0,0829 + (- 0,0011)x r = - 0,2556 (p = 0,8364) Não houve 

 

 

 

 

As equações matemáticas (Tabela 15) foram utilizadas para elaboração do 

gráfico da Figura 7, o qual mostra as diferentes taxas médias de perda de peso em função da 

variação na dureza das ligas metálicas. Para as ligas W99, VB e VB2 as retas de regressão 

resultaram descendentes (valores de “b” negativos), indicando que ao aumento na dureza 

correspondeu redução nos valores perda de peso. A linha de regressão ascendente (valor de 

“b” positivo) indica que a liga Neo, a despeito do aumento na dureza, teve aumento nos 

valores de perda de peso. As ligas Ti e New tiveram constância nos valores de perda de 

peso (“b” = zero) apesar do aumento na dureza das ligas. O teste de regressão mostra, 

também, os coeficientes de correlação “r” (Tabela 15) que, por se apresentarem próximos 

de zero, indicaram não haver relação direta entre resistência à abrasão e dureza para as ligas 

testadas. 
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        Figura 7- Representação gráfica das retas de regressão relacionando perda de peso e dureza 

 

 

ANÁLISE METALOGRÁFICA 

 

As fotomicrografias (Figuras 8 a 12) revelam o aspecto metalográfico das 

ligas W99, VB2, VB, Neo e New, respectivamente, representando todas as etapas de 

abrasão (condições C1, C2, C3 e C4).  

As Figuras 13 (A e B) mostram as fotomicrografias da liga Ti. A primeira 

(A) revelou o aspecto metalográfico após 200 ciclos de abrasão (condição C1) e a segunda 

(B), o aspecto metalográfico, representando as demais etapas de abrasão.  

  

Fig. 8- W99.  Matriz  dendrítica  (a);  carboneto  (c);  
fase interdendrítica homogênea (b). 200X                        
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                                                                                         Fig. 9- VB2.  Matriz  dendrítica  (a);  carboneto  (c);  
                                                                                         fase interdendrítica - precipitado metálico (b). 200X       
  
 
 

Fig. 10- Neo.  Matriz dendrítica (a);  fase secundária 
heterogênea (b). 200X                                              
 
 

                                                                                        Fig. 11- VB. Matriz dendrítica (a); finos precipitados 
                                                                                         metálicos (d);  fase interdendrítica (b), caracterizada   
                                                                                         por  fases lamelares; carbonetos (c). 200X 
 
 

Fig. 12- New.   Matriz  dendrítica (a);  carboneto (c); 
fase  interdendrítica  –  precipitados metálicos  (b). 
200X 
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                                                                                          Fig. 13A- Ti (condição C1).  Aparência  de  camada 
                                                                                          de óxidos. 200X 
 
 

Fig. 13B- Ti (condições C2, C3, C4).  Grandes grãos 
dendríticos - fase alfa - (a) delimitados por estruturas  
lineares - fase beta - (b); carbonetos (c). 200X 

 

 

 

As ligas W99, VB2, Neo, VB e New (Figuras 8 a 12) caracterizaram-se 

por uma matriz de solução sólida em disposição dendrítica típica de estado bruto de fusão 

(fase primária) e uma fase interdendrítica (secundária) regularmente distribuída com 

diferenças metalográficas caracterizadas pelas diferentes composições (Tabela 2).  

A liga W99 (Figura 8) apresentou grande área de fase secundária 

homogênea contendo fases típicas de carbonetos, regularmente dispersos, em seu interior. 

A fase secundária da liga VB2 (Figura 9) mostrou-se relativamente menor e caracterizada 

pela presença de precipitados metálicos entre as dendritas, que também apresentaram fases 

típicas de carbonetos em seu interior. A região interdendrítica da liga Neo (Figura 10), 

apesar da grande área, ao contrário da liga W99, caracterizou-se por uma heterogeneidade 

de fases.  

A liga VB (Figura 11) também apresentou grande área de fase secundária, 

caracterizada por grande fração de fases lamelares. Finos precipitados metálicos são 

encontrados ocupando grande área de suas dendritas, que também apresentaram fases 
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típicas de carbonetos em seu interior. Estes também podem ser observados na região 

interdendrítica (Figura 11).  

A fase secundária na liga New (Figura 12) está caracterizada pela 

presença de finos precipitados metálicos intercalados a estruturas típicas de carbonetos. 

A Figura 13A (Liga Ti) mostra aparência de uma camada de óxidos,  

caracterizando a superfície na condição C1, ou seja, após a primeira série de ciclos de 

abrasão (200 ciclos). A partir da condição C2, isto é, 400 ciclos, quando já removida a 

camada de óxidos, o aspecto metalográfico (Figura 13B) caracterizou-se por uma superfície 

formada pela predominância de grandes grãos dendríticos (fase alfa) delimitados por 

estruturas lineares (fase beta), mantendo-se semelhante nas etapas subsequentes (condições 

C3 e C4) do estudo. Fases típicas de carbonetos também podem ser observadas (Figura 

13B). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


