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O DESENVOLVIMENTO INOX COMO SOLUÇAO DE DESGASTE 

Os estudos sobre a resistência ao desgaste dos aços inox foram iniciados na 
Aperam South America em 2001, quando um convênio foi firmado com a 
Universidade Federal de Uberlândia – UFU, para estudo dos mecanismos de 
desgaste atuantes e comparação entre os materiais utilizados.  

O trabalho focou as etapas de recepção e preparo da cana; extração do caldo e 
condução do bagaço, sujeitas a aspectos de abrasão e de corrosão/abrasão (em 
presença de água, principalmente). 

A abrasão estaria relacionada ao tipo de solo (abrasivo), tipo de cana (picada ou 
inteira), tipo de lavagem da cana, tipo de cinza após queima da cana, tipo de 
carregamento da cana e à produtividade específica de cada usina. 

A corrosão, que pode ocorrer também simultaneamente à abrasão, estaria 
relacionada à água, pH, tratamento de água existente, vazão, estagnação 
possível, condutividade elétrica da água, etc. 

Inicialmente, acreditava-se que o desgaste nestas regiões se dava principalmente 
por meio do mecanismo de  “rolamento de partículas”. 

Com o objetivo de comparar o desempenho do K03 e o carbono A36 nesse tipo de 
desgaste, foram realizados testes a seco e a úmido no laboratório de Tribologia da 
Universidade de Uberlândia; foi incluído nos testes o aço inox 3CR12, importado, 
que é equivalente ao K03. 

A figura abaixo (observação feita no Microscópio Eletrônico de Varredura – MEV) 
mostra que o mescanismo de rolamento de partículas foi reproduzido nos testes. 

 

 
Análise via MEV mostrando uma superfície desgastada por rolamento de partícula 

e em detalhe uma região onde o abrasivo “rolou”. 
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Os resultados abaixo mostraram que o K03 e o 3CR12 se equivalem, tanto em 
ambiente úmido quanto seco, e são superiores ao aço carbono. Observa-se 
também que a úmido a diferença entre o aço inox e o aço carbono se acentua. 

 

 
Taxa de desgaste a seco e úmido para os aços K03, 3CR12 e A36. 

 

Paralelamente a estes testes de laboratório, foram implantadas amostras de K03 
nas usinas sucroalcooleiras para verificar o comportamento em campo deste 
material. 

Levadas ao laboratório, as análises dessas amostras feitas ao longo da safra 
mostrou que:  

� A superfície do aço inox se apresentava polida e a do aço carbono bem mais 
áspera (cerca de 10 vezes mais rugosa). 

� O principal mecanismo de desgaste nos aços ao carbono é o deslizamento de 
partículas.  

� Os sulcos de deslizamentos vinham acompanhados de pontos de corrosão 
(assinalados na figura). 

� Os pontos de corrosão contribuem para esta maior rugosidade. 

� O K03 apresentou apenas algumas pistas de rolamento de partículas. 
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Análise de perfilometria tridimensional confirmou estes resultados, mostrando a 
maior rugosidade do aço carbono, provocada principalmente pelos pontos de 
corrosão, enquanto que o K03 mostrava uma superfície mais suave. 

 

 

(a) 

(b) 
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Por esta análise pode-se constatar que a rugosidade do aço carbono é quase dez 
vezes maior do que a do aço inox. Na mesma linha das primeiras observações de 
laboratório, constatava-se nas usinas que em ambientes mais úmidos, o 
desempenho do aço K03 era muito melhor, mesmo quando comparado com aços 
preparados para resistir ao desgaste. 

Procurou-se então confirmar esses resultados em laboratório. Para simular as 
condições industriais, ou seja, desgaste provocado por deslizamento de partículas 
associado à ação da umidade sobre a superfície das chapas, foram realizados 
ensaios de desgaste por deslizamento a úmido de partículas utilizando para isto o 
equipamento Calowear da Universidade Federal de Uberlândia, próprio para esse 
tipo de ensaio. 

O gráfico abaixo mostra os resultados das leituras feitas imediatamente após a 
realização dos ensaios; com 30 minutos e 60 minutos depois. 

 

Como pode ser observado, com intervalo de 60 minutos a variável corrosão é 
significativa, evidenciando a maior resistência do aço K03 em ambientes úmidos, o 
que explica o melhor resultado deste aço em relação aos do aço carbono: os aços 
ao carbono perdem espessura por abrasão e por corrosão. 
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A FERRUGEM POTENCIALIZANDO O DESGASTE 

A foto abaixo ilustra a ferrugem na superfície dos aços ao carbono após um 
período de parada do equipamento. O ataque será maior, quanto maior o período 
de parada, sendo intenso na entressafra.  

 

Com o reinício da operação, a ferrugem é removida pela cana, contaminando-a, e 
deixando a superfície da chapa coberta de cavidades, de diâmetro de 5 a 10 mm, 
originando assim um mecanismo de desgaste mais severo conforme foto abaixo. 
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No detalhe da foto pode-se ver ainda uma partícula abrasiva originária do solo da 
lavoura de cana, estando algumas vezes acompanhada de óxidos da própria 
chapa, que também é abrasivo. 

O esquema abaixo mostra como o desgaste é potencializado com o aparecimento 
das cavidades provocadas pela corrosão no aço carbono, mostrando assim mais 
um mecanismo que não ocorre no aço inox. 

 

F lux o de c ana

Chapa de aç o  

F lux o de c ana

Chapa de aç o  

F lux o de c ana

Chapa de aç o  
 

(a) Cavidade formada por “corrosão localizada” na superfície do aço carbono, 
deixando (b) regiões em sua borda mais propícias ao desgaste abrasivo, (c) 
levando a perda de material pela movimentação da cana e dos abrasivos. 

 
Estes resultados motivaram testes industriais, entre eles o descrito a seguir.  

 

(a) (b) (c) 

Regiões propícias ao desgaste 
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LATERAL DE ESPALHADOR DE CANA 

De forma comparativa, nas laterais de um espalhador de cana, ver figura, foram 
colocadas duas chapas. De um lado, uma chapa de K03 de 6,00 mm de 
espessura e do outro uma chapa de aço carbono A36 de 8,00mm, ambas 
devidamente mapeadas, para avaliação da perda de espessura. A cana-de-açúcar 
passa entre as duas chapas promovendo o desgaste, cujo resultado é mostrado 
abaixo. 

As linhas pontilhadas no gráfico referem-se ao A36, com maior desgaste e as 
linhas cheias ao K03, pouco desgastado. Como o equipamento falha pelo seu 
ponto mais vulnerável, o A36 perdeu mais de 5 mm dos 8 da espessura inicial, 
necessitando ser trocado; como o K03 não é corroído, desgastou-se muito pouco, 
ficando com um aspecto polido. 

 

 

Lateral do espalhador de cana em (a) 
aço K03 e (b) A36 e o (c) mapeamento 
da superfície para quantificar o 
desgaste. 

 

(a) (b) 

(c) 

Fluxo da cana 
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Desgaste ao longo de duas safras segundo o local de maior desgaste, enfatizada 
na região tracejada do mapeamento (c) acima. 

 

Veja nas páginas seguintes exemplos de aplicação do K03. 
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MESA ALIMENTADORA e DETALHE DA SUPERFICIE DA CAMBOTA 

  

 

(a) 5 mm 
(a) 5 mm 
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LATERAL DO CONDUTOR DE CANA EM 

 

CHUTE DONELLY 

 

(a) (b) 
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FUNDO MESA INTERMEDIÁRIA 

 

 

DIFUSOR 

 


