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RESUMO 

O presente trabalho discute o comportamento tribológico do 
politetrafluoretileno (PTFE) e de compósitos com matriz deste material, que possam 
futuramente ser utilizados em sistemas de vedação de vapor de óleo de unidades 
geradoras de usinas hidrelétricas. Foram realizados ensaios de atrito, do tipo esfera 
contra disco, onde os materiais ensaiados, no formato de placas finas, deslizavam 
contra esferas de carboneto de tungstênio, com carga e distância percorrida 
constantes e em três velocidades tangenciais diferentes. Foram realizadas medições 
do coeficiente de atrito cinético, da temperatura no contato e do desgaste. Tais 
procedimentos experimentais auxiliam a análise das características e do 
desempenho dos materiais estudados em aplicações tribológicas. Nos ensaios 
observou-se que os parâmetros de coeficiente de atrito e de temperatura são 
influenciados pela velocidade tangencial. A temperatura no contato aumenta com o 
aumento da velocidade para todos os materiais estudados e o coeficiente de atrito 
cinético apresentou aumento somente para o PTFE sem carga, ficando com valores 
médios muito próximos para os demais materiais. Com relação ao desgaste, foi 
verificado que os materiais adicionados ao PTFE, para a formação dos compósitos, 
melhoram significativamente a resistência ao desgaste deste polímero, sendo que o 
que apresentou melhor desempenho (PTFE + fibras de carbono + poliéster 
aromático) apresentou desgaste 4 vezes menor do que o polímero puro. Ensaios 
tribológicos foram realizados nos mesmos materiais, após envelhecimento em óleo 
mineral utilizado em mancais de unidades geradoras de usinas. Os resultados 
mostram significativa alteração no comportamento tribológico, principalmente no 
coeficiente de atrito cinético, devido à permeação do óleo na superfície dos 
materiais, sendo que o material que contém carbono e grafite apresentou os 
menores valores de coeficiente de atrito, por ter absorvido uma maior quantidade de 
óleo. Ensaios de tração mostraram que os materiais enrijeceram após serem 
submetidos a envelhecimento em óleo. Com relação a aplicação dos materiais em 
futuros componentes mecânicos, o compósito que contém PTFE, fibra de carbono e 
poliéster aromático apresentou o melhor desempenho nos ensaios de atrito, antes 
do envelhecimento em óleo, tendo suportado melhor o desgaste e atingido menores 
temperaturas superficiais. Já para as amostras envelhecidas em óleo, devido a 
permeação de óleo para o interior do material, o compósito que contém carbono e 
grafite foi o que apresentou menores coeficientes de atrito e menores temperaturas 
superficiais, sendo o mais indicado para aplicações onde óleo lubrificante esteja 
presente. 
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ABSTRACT 

This work discusses the tribological behavior of polytetrafluoroethylene 
(PTFE) and of composites made using this polymer, which might be used in the 
future in oil steam sealing systems of power generator hydro machines. Friction tests 
in ball-on-disc were done, with the materials being tested in the thin plates shape 
sliding against tungsten carbide sphere with constant load and distance and in three 
different tangential velocities. Measurements of the dynamic coefficient of friction, 
contact temperature and the wear were conducted. These experimental procedures 
enable the analysis of the characteristics and performance of the studied materials in 
tribological applications. It was observed in the tests that the friction coefficient and 
temperature parameters are affected by the tangential velocity. The contact 
temperature rises when increasing the velocity, for all the materials studied and the 
friction coefficient showed an increase in the pure PTFE, keeping the average values 
very close to the other materials. In relation to wear, it was observed that the 
materials added to the PTFE in order to form the composites improved significantly 
the wear resistance of this polymer, proving that the one presenting the best 
performance (PTFE + carbon fibers + aromatic polyester) showed 4 times less wear 
than the pure polymer. Tribological tests were done in the same materials, after 
being subject to the mineral oil aging used in bearings of power generating 
machines. The results show significant change in the tribological behavior, mainly in 
the friction coefficient because of the oil permeation in the material surfaces, 
indicating that the material that contains carbon and graphite showed the smallest 
values of friction coefficient, for absorbing more quantity of oil. Tensile tests show 
that the materials became more rigid after the oil aging. Considering a future 
application of these materials as mechanical components, the composites made by 
PTFE, carbon fiber and aromatic polyester presented the best performance in the 
friction tests, before the oil aging, withstanding better the wear and reaching the 
lowest surface temperatures. In relation to the samples after the oil aging, 
considering the permeation of the oil for their interiors, the composite made of PTFE, 
carbon and graphite was the one that showed the smallest friction coefficient and 
surface temperature, being the best to applications where lubricant oil is present. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As unidades geradoras de energia elétrica têm suas partes girantes 

apoiadas em mancais de escora ou mancais guia. Para redução de atrito, nestes 

mancais são aplicadas grandes quantidades de óleo lubrificante que, por ação de 

calor e turbilhonamento, podem ser vaporizados e aspirados para o interior do 

gerador. 

O óleo aspirado entra em contato com a superfície do gerador e condensa, 

voltando à fase liquida. Este óleo pode causar três efeitos nocivos: a) danos na 

isolação elétrica, provocados pela interação do lubrificante com os vernizes 

isolantes; b) danos ao meio ambiente, oriundos do lançamento de alíquotas de 

lubrificantes nos lençóis dos rios, por transporte do óleo pelos canais de fuga, c) 

acidentes de trabalho por escorregamento e quedas. 

Os sistemas de vedação atualmente instalados nas unidades geradoras são 

chamados de labirintos e visam reter os vazamentos de vapor de óleo. Porém, eles 

têm desempenho pífio, pois são, em geral, materiais rígidos que, para não 

danificarem o eixo da unidade geradora, não trabalham em contato com as partes 

girantes. Ou seja, existe folga entre a parte girante e a parte fixa da máquina, 

impossibilitando vedação eficaz contra vazamentos. Este problema atinge usinas 

hidrelétricas em geral. 

O fator que dificulta a solução do problema é a elevada velocidade 

tangencial com que os equipamentos trabalham. No caso específico de uma usina 

da Copel, a Usina Governador Bento Munhoz da Rocha Netto, esta velocidade 

chega a 27 m/s em regime permanente e pode chegar a 37 m/s em rejeições de 

carga. 

Dentre as tentativas de solução aplicadas nas usinas da Copel, a que tem 

apresentado melhor desempenho é uma solução implementada pela empresa 

IMPSA HYDRO nas Usinas Hidrelétricas de Santa Clara e Fundão. Tal solução 

corresponde a um sistema de vedação composto por um compósito de matriz 

polimérica (Politetrafluoretileno – PTFE) em contato com o eixo e sistema de injeção 

e extração de ar para remoção dos vapores do óleo do mancal. Contudo, este 

sistema apresenta limitações de aplicabilidade para unidades geradoras de médio 

porte, que possuam velocidades tangenciais acima de 16 m/s. 
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Para velocidades superiores a esta, ainda não se encontrou solução efetiva, 

pois devido à alta velocidade tangencial, que podem ultrapassar os 26 m/s, os 

materiais normalmente utilizados em vedações não suportam o atrito gerado. 

Assim sendo, torna-se necessário o desenvolvimento de uma solução para o 

problema de vazamento de vapor de óleo, através da adaptação de um sistema que 

é efetivo para máquinas com velocidades de até 16 m/s, para máquinas com 

velocidades de até 30 m/s.  Deve-se, portanto, estudar o comportamento de 

materiais com boas propriedades tribológicas, que venham a ser uma opção para 

futuros sistemas de vedação submetidos ao contato com eixos girando a elevadas 

velocidades tangenciais. 

Neste trabalho, serão apresentados resultados tribológicos obtidos para 

compósitos poliméricos de PTFE, procurando identificar o melhor material para 

aplicação como sistemas de vedação de vapor de óleo em usinas hidrelétricas. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar, por ensaios tribológicos, composições de PTFE e verificar a 

possibilidade de sua aplicação como sistemas de vedação de vapor de óleo de 

usinas hidrelétricas. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Avaliar o comportamento tribológico de formulações de PTFE através da 

determinação da taxa de desgaste, do coeficiente de atrito cinético e da temperatura 

no contato, utilizando o ensaio tipo esfera disco (Norma ASTM G99-05 Standard 

Test Method for Wear Testing with a Pin-on-Disk Apparatus), para diferentes 

velocidades de deslizamento. 

Comparar o comportamento tribológico das formulações de PTFE realizados 

em amostras antes e após serem envelhecidas em óleo mineral. 

Avaliar o comportamento mecânico de formulações de PTFE através dos 

ensaios de dureza Shore D e ensaio de tração. 
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Caracterizar os materiais através das técnicas: a) microscopia eletrônica de 

varredura (MEV); b) calorimetria diferencial de varredura (DSC); c) espectroscopia 

de infravermelho (FTIR); d) análise termo dinâmico mecânica (DMTA). 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 SISTEMAS DE VEDAÇÃO DE VAPOR DE ÓLEO 

 

As unidades geradoras de eletricidade, de usinas hidrelétricas, têm as 

respectivas partes rotativas apoiadas em mancais hidrodinâmicos. Normalmente, 

cada unidade tem 3 mancais, sendo um deles o mancal guia do gerador, o mancal 

guia escora ou intermediário e o mancal guia da turbina. A FIGURA 1 ilustra estes 

componentes mecânicos. 

 

FIGURA 1 – REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DE UMA UNIDADE GERADORA DE ENERGIA 
ELÉTRICA 

 

FONTE: (“TÉCNICA TROCA SENSORES DA UNIDADE”, 2007) 

 

Durante o funcionamento das unidades geradoras de eletricidade, o óleo 

responsável por realizar a lubrificação hidrodinâmica e impedir o contato metálico 

entre a parte rotativa (eixo) e a parte fixa (mancal) aquece e libera vapores. 

Sistemas de vedação de vapor de óleo são componentes mecânicos, instalados nos 

mancais, que objetivam impedir que o óleo vaporizado saia do mancal. 

Os sistemas de vedação atualmente instalados nas unidades geradoras, que 

são chamados de labirintos e que visam reter os vazamentos de vapor de óleo, têm 

Mancal Guia 

Gerador 

Mancal Guia 

Escora 

Mancal Guia 

Turbina 
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desempenho pífio. Eles são, em geral, feitos de materiais rígidos que para não 

danificarem o eixo da unidade geradora, não trabalham em contato com as partes 

girantes. Ou seja, existe folga entre a parte girante e a parte fixa da máquina, 

impossibilitando vedação eficaz contra vazamentos. Este problema atinge usinas 

hidrelétricas em geral. 

O vapor de óleo entra em contato com a superfície do gerador e condensa, 

voltando à fase líquida. Este óleo pode causar três efeitos nocivos: a) danos na 

isolação elétrica, provocados pela interação do lubrificante com os vernizes 

isolantes; b) danos ao meio ambiente, oriundos do lançamento de alíquotas de 

lubrificantes nos lençóis dos rios, por transporte do óleo pelos canais de fuga, c) 

acidentes de trabalho por escorregamento e quedas. A FIGURA 2 apresenta fotos 

tiradas durante a manutenção de uma das unidades geradoras da Usina Hidrelétrica 

Bento Munhoz da Rocha, mostrando o óleo impregnado na superfície interna do 

gerador e no radiador responsável pelo resfriamento do gerador. 

 

FIGURA 2 – a) SUPERFÍCIE INTERNA DO GERADOR; b) SUPERFÍCIE DO RADIADOR. 

  

FONTE: O autor (2016). 

 

Foi realizado levantamento dos tipos de sistemas de vedação de vapor de 

óleo existentes nas usinas hidrelétricas da Copel e nas que a Copel tem alguma 

parceria ou executa os serviços de operação e manutenção. Devido à diversidade 

de fabricantes encontrados nas usinas da Copel, pode-se dizer que estes sistemas 

representam a maioria das usinas hidrelétricas do Brasil, pois os principais 

fabricantes mundiais participaram da construção destas unidades (Hitachi, Voith, 

Kvaerner, Impsa, Andritz e Alstom). 
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A TABELA 1 apresenta o resumo dos sistemas de vedação encontrados nas 

unidades geradoras de energia elétrica da Copel e também mostra quais as 

velocidades tangenciais nas regiões destes sistemas. 

 

TABELA 1 – INFORMAÇÕES TÉCNICAS DAS USINAS DA COPEL 

Usina 
Diâmetro do 
eixo (mm) 

Rotação 
(rpm) 

Velocidade 
Tangencial 

(m/s) 
Sistema de Vedação 

UHE GBM 3906 128,56 26,29 Sem contato 

UHE GNB 3220 128,56 21,68 Sem contato 

UHE GJR 3640 90 17,15 Sem contato 

UHE's SCL e 
FND 1200 258 16,21 Com contato – autolubrificante 

UHE MUA 2100 200 21,99 Sem contato 

UHE Colíder 1600 90 7,54 Com contato - autolubrificante 

UHE Baixo 
Iguaçu 3100 90 14,61 Com contato - autolubrificante 

FONTE: O autor. 

 

Analisando-se a TABELA 1, é possível observar que os sistemas de 

vedação de vapor de óleo aplicados onde a velocidade tangencial é alta (acima de 

17 m/s) trabalham sem contato com o eixo rotativo. Já os com velocidades abaixo de 

17 m/s usam material polimérico autolubrificante e trabalham em contato com o eixo. 

As usinas com estes sistemas não apresentam vazamento, enquanto que as demais 

convivem com os problemas decorrentes do vapor de óleo. Assim, supõe-se que, se 

for possível utilizar materiais autolubrificantes em velocidades maiores do que 17 

m/s, o problema de vazamento de vapor de óleo pode ser minimizado, mesmo nas 

unidades geradoras de maiores dimensões. 

A FIGURA 3 mostra um exemplo de labirintos utilizados em condições de 

velocidades tangenciais maiores do que 17 m/s, enquanto que a FIGURA 4 e a 

FIGURA 5 são exemplos de sistemas de vedação que possuem contato com o eixo 

rotativo. 
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FIGURA 3 - DETALHE EM CORTE TRANSVERSAL MOSTRANDO OS LABIRINTOS DE VEDAÇÃO 
DE VAPOR DE ÓLEO DA UHE MUA 

 

 

FIGURA 4 - DETALHE EM CORTE TRANSVERSAL MOSTRANDO OS LABIRINTOS DE VEDAÇÃO 
DE VAPOR DE ÓLEO DAS UHE`S SCL E FND. 
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FIGURA 5 – DESENHO ESQUEMÁTICO DAS VEDAÇÕES EM CONTATO COM O EIXO. 

 

FONTE: O autor (2016). 

 

2.2 MATERIAIS POLIMÉRICOS 

 

Polímeros são macromoléculas, naturais ou sintéticas, constituídos 

basicamente por grandes cadeias carbônicas, nas quais uma unidade (ou mais, no 

caso dos copolímeros) se repete. Esta unidade é chamada de mero. Normalmente, 

sua cadeia principal é formada por ligações covalentes entre as moléculas de 

carbono, podendo conter outros elementos químicos como Hidrogênio, Oxigênio, 

Flúor, Cloro, Nitrogênio, entre outros. 

Com relação ao comportamento mecânico, podem ser classificados como 

plásticos, elastômeros e fibras. Os primeiros são, normalmente, rígidos ou semi 

rígidos na respectiva temperatura de utilização, e podem ser divididos em dois 

grupos:  

1 – Termoplásticos: possuem a característica de quando aquecidos, a partir 

de seu estado sólido, se deformar plasticamente, podendo ser moldados e 

transformados em outros produtos e por isso geralmente, recicláveis;  

2 - Termofixos (ou termorrígidos): após solidificarem não é possível a 

transformação em outros produtos pelo aumento de temperatura.  

Os elastômeros tem a característica de se deformarem elasticamente por 

pelo menos duas vezes o seu comprimento e podem ser termoplásticos ou 
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termorrígidos. As fibras são termoplásticos que possuem a relação comprimento por 

diâmetro (L/D) maior ou igual a 100 (CANEVAROLO, 2006). 

No estado sólido os polímeros podem ser totalmente amorfos ou ter 

cristalinidade de até 95%. Devido às longas cadeias carbônicas que dificultam a 

ordenação, o estado semicristalino que consiste de regiões cristalinas em matriz 

amorfa é o mais comum. O grau de cristalinidade afeta as propriedades dos 

polímeros. Quanto maior é a cristalinidade melhores são as características de 

resistência mecânica e menores são as propriedades elásticas (CALLISTER; 

RETHWISCH, 2014). 

 

2.2.1 Temperaturas de transição 

 

Polímeros possuem três importantes temperaturas de transições de fases ou 

estados: - temperatura de transição vítrea, simbolizada por Tg (o termo “g” é a 

abreviação de glass, que do inglês significa vidro); - temperatura de fusão cristalina 

ou Tm (o termo “m” é a abreviação de melt, que do inglês significa fusão); - 

temperatura de cristalização ou Tc (CANEVAROLO, 2006). 

a) Temperatura de transição vítrea ou Tg: 

É um valor médio de uma faixa de temperatura que, aquecendo um polímero 

partindo de temperaturas mais baixas, a partir dela as cadeias poliméricas na fase 

amorfa passam ter certa mobilidade para mudança de conformação. 

(CANEVAROLO, 2006). Ou seja, abaixo de Tg o polímero apresenta um estado 

vítreo, quebradiço, de extrema rigidez e baixa deformação. Acima de Tg, o polímero 

pode ser mais facilmente deformado (OSSWALD; MENGES, 2012). 

b) Temperatura de fusão cristalina ou Tm: 

É um valor médio de uma faixa de temperatura que, aquecendo o polímero, 

desaparece a fase cristalina. O nível de energia atingido é suficiente para quebrar as 

ligações intermoleculares, acabando com os empacotamentos organizados das 

cadeias poliméricas. Acima de Tm o polímero está na fase fundida, com menor 

viscosidade. É uma transição que ocorre exclusivamente em polímeros cristalinos e 

semicristalinos. Polímeros amorfos, com o aumento da temperatura, passam 

diretamente do estado vítreo para o estado viscoso (RAM, 1997). 
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c) Temperatura de cristalização ou Tc 

Transição exclusiva de polímeros semicristalinos. Faixa de temperatura 

intermediária à Tg e Tm, na qual, resfriando a partir de Tm, as cadeias poliméricas 

começam a se organizar espacialmente de forma regular. Esta ordenação espacial 

permite a formação de cristais em toda a massa polimérica. É caracterizada pela 

variação do volume específico do polímero, durante um ciclo térmico de 

aquecimento e resfriamento (CANEVAROLO, 2006). 

A FIGURA 6 mostra um ciclo térmico de aquecimento/resfriamento com as 

três temperaturas de transições, comumente encontradas em polímeros 

semicristalinos, em função da variação do volume específico. 

 

FIGURA 6 - VARIAÇÃO DO VOLUME ESPECÍFICO DURANTE UM CICLO TÉRMICO DE 
AQUECIMENTO E RESFRIAMENTO DE UM POLÍMERO SEMICRISTALINO, MOSTRANDO A 

FAIXA DE TEMPERATURA EM QUE OCORRE A CRISTALIZAÇÃO. O PONTO DE INFLEXÃO DA 
CURVA DEFINE A TEMPERATURA DE CRISTALIZAÇÃO TC. 

 

FONTE: (CANEVAROLO, 2006). 
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2.2.2 Politetrafluoretileno (PTFE) 

 

Material do grupo dos Fluorpolímeros, ou polímeros fluorados, que são uma 

classe polimérica que possui elemento flúor em sua estrutura. Tal elemento, quando 

adicionado em quantidades crescentes nas moléculas, tende a aumentar a 

resistência química, melhorar as propriedades mecânicas, reduzir o coeficiente de 

atrito e aumentar a temperatura de fusão. Estas características se devem as 

ligações secundárias entre as moléculas (EBNESAJJAD, 2011). 

O Politetrafluoretileno ou PTFE é também conhecido comercialmente como 

Teflon® (do fabricante Dupont). Contém 2 átomos de flúor ligados a cada carbono 

da cadeia polimérica, como ilustrado na FIGURA 7, e é produzido através da 

polimerização do monômetro Tetrafluoretileno (CF2=CF2), possuindo cadeia linear 

(RAM, 1997). 

FIGURA 7 - MONÔMERO DO PTFE. A LETRA “N” INDICA QUE A UNIDADE PODE SE REPETIR N 
VEZES. 

 

FONTE: (CALLISTER; RETHWISCH, 2014). 

 

Este material possui uma combinação de elevadas propriedades mecânicas, 

elétricas, químicas, térmicas e antiaderentes, como pode ser visto na TABELA 2. 

Além disso, pode ser combinado com outros materiais (enchimento ou reforço) para 

melhorar o seu desempenho em situações específicas (DUPONT, 2016). 
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TABELA 2 - PROPRIEDADES DO PTFE. 

Propriedade Unidade Condição Valor 

Condutividade Térmica Wm
-1

K
-1

 Norma C177 (4,86x10
-4

)T+0,253 

Módulo de Elasticidade MPa 23° C 340 

Tensão de 
escoamento 

MPa 23° C 10 

Resistência a tração MPa 25° C 7 - 28 

Dureza Shore D Norma D2240 42+0,2(%Cristalinidade) 

Constante Dielétrica - Norma D150 2,1 

Resistividade 
volumétrica 

Ohms cm Norma D257 10
19

 

Coeficiente de atrito 
estático 

- Deslizando contra aço 
polido 

0,05 – 0,08 

FONTE: (CONTENTS; CLASS, 1999). 

 

Os compostos de PTFE são utilizados em praticamente todos os setores da 

indústria, como aeroespacial, têxtil, alimentício e petroquímico. Podem ser 

fornecidos como produto acabado, como é o caso de vedações para o setor 

automotivo, ou em formas brutas como tarugos e chapas laminadas (EBNESAJJAD, 

2011) 

A temperatura de trabalho contínuo pode chegar até 260º C. Para 

exposições curtas, o PTFE pode até chegar a temperaturas mais elevadas, sendo 

que a sua temperatura de fusão (Tm) é de aproximadamente 330º C (DUPONT, 

2016). 

O tipo de processamento da matéria prima até o produto acabado pode ter 

bastante influência nas propriedades do material. Por exemplo, pressão e tempo de 

sinterização, taxa de resfriamento, presença de vazios e cristalinidade podem afetar 

as características de resistência de tração, permeabilidade e rigidez dielétrica. 

Dentro deste contexto, a TABELA 3 apresenta as propriedades do PTFE que são 

relativamente independentes do tipo de processamento.  
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TABELA 3 - PROPRIEDADES RELATIVAMENTE INDEPENDENTES DO PROCESSO DE 
FABRICAÇÃO. 

PROPRIEDADES QUÍMICAS 

Resistência química para reagentes corrosivos 

Insolubilidade 

Resistência a intempéries 

Antiaderência 

Não inflamável 

PROPRIEDADES ELÉTRICAS 

Baixa constante dielétrica 

Baixo fator de dissipação 

Alta resistência a arco elétrico 

Alta resistividade superficial 

Alta resistividade volumétrica 

PROPRIEDADES 
MECÂNICAS 

Flexibilidade em baixas temperaturas 

Baixo coeficiente de fricção 

Estabilidade em altas temperaturas 

FONTE:  (DUPONT, 2016). 

 

O aumento do tempo de sinterização do PTFE pode influenciar 

negativamente degradação do material e, por outro lado, aumentar o grau de 

cristalinidade (STRABELLI; SCIUTI; MONTILHA, 2014). 

A superfície do PTFE é, em geral, considerada lisa e escorregadia. Devido 

ao seu baixo coeficiente de atrito, é utilizado em aplicações não lubrificadas ou com 

pouca lubrificação. O coeficiente de atrito é relativamente baixo (em torno de 0,10) e 

o mesmo é influenciado pela velocidade de deslizamento e a pressão de contato 

(DUPONT, 2016). 

As moléculas do PTFE se orientam em pelo menos 4 formas diferentes, 

conforme a solicitação de pressão e temperatura. Na FIGURA 8 (CONTE; PINEDO; 

IGARTUA, 2013) está apresentado o diagrama de fases onde estão indicadas as 

formas: I – Pseudo-Hexagonal; II – Triclínica; III – Ortorrômbica; IV – Hexagonal. 

Quando submetido ao aquecimento, ou ao resfriamento, em baixas pressões, o 

PTFE apresenta uma transição cristalina passando da fase II para a IV e 

posteriormente para fase I. Tal transição pode ser observada nos ensaios DMTA e 

DSC, conforme apresentado na FIGURA 9. 
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FIGURA 8 – DIAGRAMA DE FASES DO PTFE. 

 

FONTE: (CONTE; PINEDO; IGARTUA, 2013). 

 

FIGURA 9 – RESULTADOS DE ENSAIOS DSC E DMTA DO PTFE. 

 

FONTE: Adaptado de (METTLER-TOLEDO AG, 2016). 

 

O PTFE exibe um baixo coeficiente de fricção em várias aplicações e tem 

sido usado tanto puro quanto como aditivo para melhorar características de atrito de 

outros materiais. (BLAU, 2009). O PTFE tem a capacidade de formar um filme fino 

ao deslizar contra aços, ou em contato com contra corpos (superfície que está em 
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contato) duros, o que resulta em coeficientes de atrito inferiores a 0,25 (FARIAS et 

al., 2007). 

Algumas propriedades mecânicas do PTFE puro, sem a adição de outros 

compostos, são relativamente baixas, como a deformação e a taxa de desgaste, o 

que limita a sua utilização em aplicações como vedações e buchas de deslizamento. 

Ele sofre altas taxas de desgaste, o que limita a sua aplicação (CONTE; PINEDO; 

IGARTUA, 2013). A adição de agentes de enchimentos, ou cargas, e outros 

compostos químicos visam melhorar essas características. Por exemplo, 

adicionando-se cargas de Carbono e Grafite em proporções adequadas é possível 

aumentar a sua dureza e resistência ao desgaste (BAURI; SURAPPA, 2008). A 

resistência química, baixo coeficiente de atrito, e alta temperatura, combinado com 

requisitos mecânicos, fazem do compósitos de PTFE uma excelente opção para em 

praticamente todos os setores da indústria, como aeroespacial, automobilística, 

têxtil, alimentício e petroquímico (EBNESAJJAD, 2000). 

O baixo coeficiente de fricção resulta da capacidade de suas moléculas 

lineares de cadeia estendida formarem filmes de baixa resistência ao cisalhamento 

na superfície do contra corpo. No entanto, essa repetida formação e destruição do 

filme transferido ocorre em uma alta taxa, resultando em taxas de desgaste 

inaceitáveis (BAURI; SURAPPA, 2008). A alta taxa de desgaste do PTFE pode estar 

associada a incapacidade do mesmo em formar filmes com elevada durabilidade na 

superfície de contra corpo de aço (CONTE; IGARTUA, 2012). A taxa de desgaste do 

PTFE pode ser aumentada através da adição de outros materiais, enchimentos, 

formando compósitos de matriz polimérica (BAURI; SURAPPA, 2008). 

A escolha dos materiais de enchimento e das respectivas concentrações 

dependerá das propriedades desejadas para o produto acabado. Alguns materiais 

comumente adicionados ao PTFE são: - fibra de vidro; - carbono; - grafite; - fibra de 

carbono; - bissulfeto de molibdênio. O único requisito para um material poder ser um 

enchimento para compósitos de PTFE é que suporte as altas temperaturas de 

sinterização, que chegam a 400ºC. Até 40% de volume de outros materiais podem 

ser adicionados ao PTFE sem que o mesmo apresente redução das propriedades 

físicas. Adições abaixo dos 5% tem influência insignificativa (EBNESAJJAD, 2000). 

A extrema neutralidade das cadeias funcionais do Politetrafluorelineto, com 

fortes ligações covalentes entre carbono e flúor, impedem as interações químicas 
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com outros compostos, o que torna o PTFE um dos mais difíceis polímeros para a 

fabricação de compósitos. Sua viscosidade no estado fundido não é suficientemente 

baixa para revestir a superfície dos enchimentos. Seu baixo coeficiente de atrito 

reduz as interações mecânicas, resultando em fácil separação do PTFE e dos 

enchimentos nas misturas físicas (EBNESAJJAD, 2000). 

Em uma matriz polimérica, a distribuição de esforços é praticamente 

constante. Assim, material adicionado à matriz também estará sujeito ao esforço 

aplicado. Quando este material possui modulo de elasticidade maior que o da matriz, 

as propriedades mecânicas do composto serão aumentadas, sendo o principal efeito 

o aumento do modulo de elasticidade e a resistência ao escoamento 

(CANEVAROLO, 2006). 

Os materiais de enchimento dos compósitos de matriz de PTFE reduzem a 

deformação superficial e interrompem a propagação de trincas. Assim, o 

comportamento do atrito dos compósitos de PTFE são totalmente diferentes do que 

do PTFE puro. No caso dos compósitos, os materiais de enchimento reduzem a 

fragmentação do PTFE em larga escala, resultando em fragmentos pequenos e 

descontínuos. Isso ajuda a diminuir a taxa de desgaste (BAURI; SURAPPA, 2008). 

 

2.3 COMPÓSITOS 

 

Compósitos, por definição, são materiais multifásicos, fabricados 

artificialmente. As múltiplas fases que constituem um compósito devem ser 

quimicamente diferentes e separadas por uma interface. São combinações de 

metais, cerâmicas e polímeros que formam uma classe distinta de materiais, com 

excelentes combinações de propriedades mecânicas, como rigidez, dureza e 

resistência mecânica, tanto em temperatura ambiente como em altas temperaturas 

(CALLISTER; RETHWISCH, 2014). 

Muitos compósitos são compostos por apenas duas fases: matriz e fase 

dispersa. Matriz é a fase em maior quantidade volumétrica e normalmente envolve a 

fase dispersa. As propriedades finais dos compósitos dependem das propriedades 

dos seus constituintes, das respectivas quantidades, da orientação e do tamanho 

das partículas da fase dispersa (OSSWALD; MENGES, 2012). 
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Compósitos podem ser classificados como reforçados por partículas, 

reforçados por fibras, estruturais e nano compósitos. Os estudados neste trabalho 

pertencem aos dois primeiros grupos. As diferenças entre os reforços por partículas 

e por fibras é que nestas o comprimento é algumas vezes maior do que o diâmetro, 

enquanto que naqueles, as dimensões são aproximadamente as mesmas em todas 

as direções (CALLISTER; RETHWISCH, 2014). 

Nos compósitos reforçados por partículas, a fase particulada é mais rígida e 

mais dura do que a matriz. As partículas de reforço tendem a restringir o movimento 

da matriz, que por sua vez transfere para as partículas parte da tensão a qual está 

submetida. O grau de reforço, ou aumento das propriedades mecânicas, depende do 

material da partícula e da ligação física entre matriz e partícula (CALLISTER; 

RETHWISCH, 2014). 

Nos compósitos formados por fibras, além da mesma dependência em 

relação a ligação física entre matriz e partícula, a orientação e tamanho das fibras 

exercem um papel fundamental nas propriedades finais do compósito, conforme 

mencionado na FIGURA 10. Fibras orientadas, tanto contínuas quanto descontínuas 

(FIGURA 10 a) e b)) possuem melhor resistência a tração quando a força é aplicada 

no mesmo sentido das fibras. O mesmo não acontece quando a força é transversal 

ao sentido das fibras. Assim, fibras orientadas resultam em materiais anisotrópicos. 

Reforço com fibras sem orientação (FIGURA 10 c)) tem comportamento similar ao 

reforço por partículas. A melhora das propriedades do material de base tem forte 

dependência com o tipo e fração de fibra por unidade de volume. Reforço com fibras 

desorientadas normalmente resultam em compósitos isotrópicos (CALLISTER; 

RETHWISCH, 2014). 
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FIGURA 10 - REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DE COMPÓSITOS REFORÇADOS POR FIBRAS. 
A) FIBRAS CONTÍNUAS E ALINHADAS; B) FIBRAS DESCONTÍNUAS E ALINHADAS; C) FIBRAS 

DESCONTÍNUAS E DESALINHADAS. 

 

FONTE: (CALLISTER, 2007). 

 

As fibras de reforço podem ser curtas ou longas. Fibras longas são mais 

facilmente orientadas, o que resulta em melhores resistências a tração se a mesma 

for exercida no mesmo sentido das fibras. Em geral, quando o comprimento da fibra 

é acima de 20 vezes o diâmetro a fibra é considerada longa; abaixo desta relação à 

fibra é considerada curta (RAM, 1997). 

Reforço com fibras curtas apresentam, em geral, 20% da eficiência em 

termos de melhoria de propriedades mecânicas, quando comparados com reforços 

com fibras longas e orientadas. Por outro lado, os respectivos processos de 

fabricação são mais rápidos, mais baratos e formas mais complexas podem ser 

obtidas (OSSWALD; MENGES, 2012). 

Polímeros que contêm outros materiais em sua estrutura, que geralmente 

são inseridos para melhorar as propriedades mecânicas, são chamados de 

compósitos poliméricos ou compósitos de matriz polimérica. Compósitos poliméricos 

podem ser divididos em duas grandes categorias: 1 - compósitos com reforços de 
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alto desempenho; e 2 - compósitos com reforços de baixo desempenho. No primeiro 

caso, os reforços ficam na faixa dos 50% - 80% do volume e são inseridos de forma 

a aumentar as propriedades mecânicas do compósito. Isto faz com que o 

processamento do material torne-se mais complexo do que era anteriormente 

somente com o polímero puro. No segundo caso, pequenas quantidades de reforço 

são misturadas ao polímero de forma dispersa. Como a quantidade é pequena, os 

compósitos são processados do mesmo modo que o polímero que está presente na 

maior quantidade (OSSWALD; MENGES, 2012). 

A grande limitação dos compósitos poliméricos é com relação a temperatura 

máxima de trabalho, uma vez que matrizes poliméricas não possuem boa 

condutividade térmica e em temperaturas mais altas podem amolecer, fundir ou 

degradar. Estas limitações restringem a utilidade dos polímeros em condições 

operacionais severas, como altas cargas, velocidades e temperaturas. Os reforços 

são adicionados para melhorar características mecânicas do material, aumentando 

assim, a faixa de usabilidade. Com relação ao desgaste, as fibras são mais 

resistentes do que a matriz e sua adição normalmente reduz o desgaste do 

compósito final (LIMA, 2012). 

Alguns polímeros puros possuem boas propriedades tribológicas, por 

exemplo, baixo coeficiente de atrito e baixa taxa de desgaste, além de uma 

combinação de uma baixa energia de superfície, alta rigidez e elevada dureza. Estes 

fatores são fortemente influenciados pela estrutura cristalina do polímero. Maior grau 

de cristalinidade normalmente resulta em melhores propriedades tribológicas. Por 

outro lado, compósitos poliméricos apresentam uma relação mais complexa de 

tribologia-estrutura, pois possuem mais de uma fase. Em geral, o papel das 

diferentes cargas que compõem os compósitos poliméricos pode ser resumido em 

três aspectos: efeito lubrificante, melhoria das propriedades mecânicas, como rigidez 

e resistência a compressão, e formação de uma película de transferência 

homogênea. Todos os três aspectos influenciam o desempenho tribológico do 

compósito (ZHANG e SCHLARB, 2009). 
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2.4 CARGAS OU REFORÇOS  

 

Nesse trabalho, serão avaliados compósitos com reforços de fibras (fibras de 

vidro e carbono) e partículas (carbono, grafita e bissulfeto de molibdênio). 

 

2.4.1 Fibra de vidro 

 

Fibra de vidro é um dos enchimentos mais comuns dos compósitos de 

PTFE. As principais características que levam a fibra de vidro ser largamente 

utilizada são (CALLISTER; RETHWISCH, 2014): 

1. São facilmente alongadas em fibras de alta resistência, partindo-se do estado 

fundido; 

2. Material largamente disponível e com baixos custos de fabricação; 

3. Quando misturado com plásticos, produz compósitos de elevada resistência 

específica. 

4. É quimicamente inerte em uma vasta variedade de ambientes corrosivos. 

Apesar de as fibras de vidro terem elevada resistência mecânica, elas não 

possuem a rigidez necessária para algumas utilizações, como elementos estruturais 

de aviões e pontes (CALLISTER; RETHWISCH, 2014). 

Quando combinadas com o PTFE, aumentam as características de 

resistência a tração e a compressão, reduzem a taxa de desgaste e mantêm as 

propriedades elétricas inalteradas. Como desvantagem, aumentam a porosidade do 

composto (EBNESAJJAD, 2000). As fibras de vidro também podem causar danos na 

superfície do contra corpo, através do processo de riscamento, e acabam rompendo 

o filme transferido para a superfície deste (CONTE; PINEDO; IGARTUA, 2013). 

 

2.4.2 Fibra de carbono 

 

Fibra de carbono é um material de alto desempenho, utilizado em 

compósitos de matriz polimérica pelas seguintes razões (CALLISTER; RETHWISCH, 

2014): 
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1. Fibras de carbono têm elevado módulo de tensão e resistência específica e 

mantêm estas características em elevadas temperaturas; 

2. Na temperatura ambiente, não são afetadas pela umidade nem por uma larga 

variedade de solventes, ácidos e bases; 

3. Estas fibras têm uma diversidade de características físicas e mecânicas, 

permitindo compósitos que incorporam estas fibras terem propriedades 

específicas de engenharia; 

4. Avanços nos processos de fabricação estão permitindo baixos custos de 

produção. 

Combinado com PTFE, a fibra de carbono reduz a deformação, aumenta os 

módulos de flexão e de compressão, aumenta a dureza e a condutibilidade térmica e 

reduz o coeficiente de expansão térmica do compósito. As vantagens em relação a 

fibra de vidro é que uma quantidade menor de fibra de carbono precisa ser 

adicionada ao compósito para se obter os mesmos efeitos. Ainda, fibra de carbono é 

inerte ao ácido sulfúrico e a bases fortes, que normalmente afetam as fibras de vidro 

(EBNESAJJAD, 2000). 

 

2.4.3 Carbono e grafite 

 

O carbono é um elemento que possui formas alotrópicas cristalinas – 

diamante e grafite – além da fase amorfa. As duas primeiras estruturas cristalinas 

são mostradas na FIGURA 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

FIGURA 11 – FORMAS ALOTRÓPICAS DO CARBONO. A) FORMA CRISTALINA DO DIAMANTE; 
B) GRAFITE. 

 

FONTE: (CALLISTER; RETHWISCH, 2014). 

 

O carbono amorfo é também conhecido como negro de fumo, ou negro de 

carbono. É um produto proveniente da queima incompleta de derivados de petróleo. 

É comumente utilizado como pigmento e reforço de borrachas e plásticos 

(FORMULA; COVERED, 2016). 

O grafite possui algumas características de materiais metálicos e também de 

não metálicos. Ele é flexível, mas não elástico, tem elevada condutividade térmica e 

elétrica, é refratário e quimicamente inerte. Essas características são devidas a sua 

estrutura cristalina (FIGURA 11). Os átomos de carbono se organizam na forma 

hexagonal, formando camadas paralelas umas às outras. As ligações entre os 

átomos são covalentes, enquanto que entre as camadas (entre moléculas) são do 

tipo Van der Waals. Estas ligações secundárias, combinadas com o tipo de arranjo 

molecular, permitem que as camadas deslizem umas sobre as outras, conferindo ao 

material a característica de lubricidade (GRAPHITE (C), 2016). 

Adicionado ao PTFE, o carbono reduz a deformação, aumenta a dureza e 

eleva a condutividade térmica do compósito. Quando combinado com o grafite 

aumenta consideravelmente a resistência ao desgaste, pois devido as 

características de lubricidade do grafite, os compósitos obtidos em conjunto com o 
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PTFE apresentam coeficientes de atrito extremamente baixos (EBNESAJJAD, 

2000). 

As partículas de carbono atuam como elementos de reforço, o que resulta 

em aumento da dureza do compósito. Em conjunto com o grafite, que atua como 

lubrificante sólido, propiciam excelentes propriedades tribológicas e melhoram a 

condutividade térmica. No entanto, em condições mais severas, ou em ensaios de 

longas distâncias de deslizamento (> 1000 m), as partículas de carbono atuam como 

material abrasivo, aumentando o coeficiente de atrito e também a taxa de desgaste 

(BAURI; SURAPPA, 2008). 

 

2.4.4 Bissulfeto de molibdênio 

 

Formado por átomos de enxofre e molibdênio, o bissulfeto de molibdênio 

(MoS2) é um sólido cristalino, que possui estrutura cristalina hexagonal ou 

romboédrica, sendo que a primeira é a mais comum. Assim como o grafite, o 

bissulfeto de molibdênio possui características de lubricidade, pois forma uma 

estrutura lamelar, na qual átomos de molibdênio ficam entre camadas de enxofre. As 

ligações molibdênio e enxofre são ligações primárias do tipo covalentes e entre as 

camadas de enxofre são secundárias do tipo Van der Waals, conforme mostrado na 

FIGURA 12 (HOLMBERG; MATTHEWS, 1999). 
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FIGURA 12 – ESTRUTURA CRISTALINA DO BISSULFETO DE MOLIBDÊNIO. 

 

FONTE: (HOLMBERG; MATTHEWS, 1999). 

 

Quando combinado com PTFE, o bissulfeto de molibdênio aumenta a dureza 

e reduz o atrito. As propriedades elétricas permanecem inalteradas. É comumente 

adicionado em pequenas frações volumétricas e em conjunto com outros elementos 

de enchimento, como a fibra de vidro. Sofre a ação de ácidos oxidantes e é inerte a 

maioria dos outros agentes químicos (EBNESAJJAD, 2000). 

A adição de MoS2 sozinho não causa mudança considerável na resistência 

ao desgaste do PTFE. Isto porque as partículas de MoS2 são não são efetivas para 

suportar a carga aplicada. Por outro lado, a adição de MoS2 em conjunto com outro 

material mais resistente (como por exemplo fibra de vidro) faz com que o material 

mais resistente suporte a carga aplicada, enquanto que o MoS2 atua como material 

lubrificante sólido (BAURI; SURAPPA, 2008). 

 

2.4.5 Poliéster aromático 

 

Poliésteres aromáticos são uma família de materiais conhecidos por sua 

extrema rigidez e estabilidade térmica. Estes polímeros foram desenvolvidos na 

Átomos de enxofre 

Átomos de molibdênio 

Ligações de Van 

der Waals 



45 
 

década de 1960 pela empresa Carborundum Company e patenteado com o nome 

comercial de Ekonol®. Na década de 1990 foi adquirido pela empresa Saint-Gobain, 

que até hoje é a responsável pela distribuição deste produto. 

Ekonol é um homopolímero baseado na repetição das unidades p-

Oxibenzoíla (FIGURA 13). É altamente cristalino e não apresenta deformação nem 

escoamento abaixo da sua temperatura de transição cristalina, que é de 329º C. A 

sua temperatura máxima para trabalho contínuo é de 260º C. Possui excelente 

resistência a solventes, com exceção do ácido sulfúrico concentrado e fortes álcalis. 

Não absorve água, é termicamente estável e possui excelentes propriedades de 

atrito e desgaste (“Ekonol”, [s.d.]). 

 

FIGURA 13 – REPRESENTAÇÃO DO MERO DO POLIESTER AROMÁTICO EKONOL. 

O

O

C

n
 

FONTE: (“Ekonol”, 2016). 

 

Quando combinado fisicamente com o politetrafluoretileno, produz um 

material compósito com excelente resistência térmica e baixa taxa de desgaste. O 

compósito resultante não desgasta a superfície de contra corpo metálico e 

normalmente tem melhor resistência ao desgaste do que outras composições 

contendo PTFE (“Ekonol”, 2016). 

A TABELA 4 apresenta as principais vantagens e desvantagens da utilização 

destes materiais como enchimentos para melhorar propriedades mecânicas do 

PTFE. 
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TABELA 4 – RESUMO DAS VANTAGENS E DESVANTAGENS DOS ENCHIMENTOS NAS 
PROPRIEDADES MECÂNICAS DO PTFE 

Enchimento Vantagens Desvantagens 

Fibra de carbono Aumenta a resistência à 
tração; 

Reduz a taxa de desgaste; 
São adicionadas em menores 
quantidades do que a fibra de 

vidro. 

Maior custo de fabricação 
devido à dificuldade de 

processamento. 

Fibra de vidro Aumenta a resistência à 
tração; 

Reduz a taxa de desgaste. 

Aumenta a porosidade; 
Causa danos no contra corpo. 

Carbono Reduz a deformação; 
Aumenta a dureza; 

Aumenta a condutividade 
térmica. 

Quando as partículas de 
carbono se desprendem da 
matriz, elas podem causar 

desgaste por abrasão, além de 
danos no contra corpo. 

Grafite Atua como lubrificante sólido; 
Aumenta a condutividade 

térmica do material. 

Não suporta carga, o que 
resulta na necessidade de ser 
adicionado em conjunto com 

algum outro material. 

MoS2 Aumenta a dureza; 
Atua como lubrificante sólido. 

Não suporta carga, o que 
resulta na necessidade de ser 
adicionado em conjunto com 

algum outro material. 

Poliéster aromático Termicamente estável; 
Melhora o desgaste e reduz o 

coeficiente de atrito. 

 
- 

FONTE: O autor. 
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2.6 TRIBOLOGIA 

 

Os sistemas de vedação de vapor de óleo que são considerados eficientes, 

utilizam materiais que, quando em contato com os eixos rotativos, apresentam 

elevada capacidade de vedação, combinada com baixo coeficiente de atrito. Desta 

forma, torna-se necessário estudar, do ponto de vista tribológico, as interações entre 

estes materiais. 

A palavra “tribologia” foi criada por um comitê Britânico, em 1966, e deriva 

da palavra grega “tribos”, que significa fricção, ou atrito. Após isso, o termo tribologia 

tem sido reconhecido como um novo conceito envolvendo todos os aspectos de 

transmissão e dissipação de energia em materiais de equipamentos mecânicos, 

incluindo vários tópicos de atrito, desgaste, lubrificação e campos de ciência e de 

tecnologia (CZICHOS, 1979). 

Tribologia é a ciência que estuda o atrito, a lubrificação e o desgaste, 

procurando entender como funcionam as interações entre superfícies em 

movimento, com o objetivo de aperfeiçoar aplicações de diferentes materiais e de 

regiões que trabalham em contato (SILVA, 1998). Uma melhoria normalmente 

pretendida é a redução do desgaste. 

Uma característica importante de processos que envolvem movimento entre 

as partes é a ocorrência da resistência ao movimento, ou atrito. Os efeitos do atrito 

são devido às interações físicas entre os corpos. Como consequência, parte da 

energia do sistema é dissipada. Outro efeito, quando pelo menos um dos corpos é 

sólido, é a ocorrência de desgaste, que pode ser entendido como a perda 

progressiva de massa (CZICHOS, 1979). 

Segundo Blau (2009), os primeiros relatos de estudos do atrito são do ano 

de 1495 do pesquisador Leonardo da Vinci. Porém, estes estudos não foram 

publicados. Mais tarde, no ano de 1699, o francês Frenchman Guillaume Amontons 

estabeleceu as duas leis clássicas do atrito: 1 – A força de atrito é diretamente 

proporcional à carga aplicada; 2 – A força de atrito é independente da área aparente 

de contato. Estas leis nem sempre são obedecidas, principalmente em condições 

severas de deslizamento, como velocidades elevadas ou em uma grande variação 

de carga normal. Após a publicação das Leis de Amontons, vários outros estudos 

foram feitos nesta área. Porém, ainda existe muito a ser aprendido, como por 
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exemplo, qual é o comportamento do atrito em diferentes condições, ou como ele 

pode ser predito e controlado. 

Segundo Silva (1998), as leis do atrito são válidas até hoje e são de uso 

corrente da engenharia. Por outro lado, as mesmas precisam de algumas correções, 

principalmente no que diz respeito ao atrito de polímeros. 

A norma ASTM G-40-15 Standard Terminology Relating to Wear and 

Erosion, define força de atrito e coeficiente de atrito da seguinte forma: 

 Força de atrito – força de resistência tangencial à interface entre dois 

corpos onde, sobre a ação de uma força externa, um corpo se move 

ou tende a se mover relativamente ao outro; 

 Coeficiente de atrito – a razão entre a força que resiste ao movimento 

tangencial entre dois corpos e a força normal que pressiona os dois 

corpos juntos. 1 

Pela definição da norma ASTM G-40-93 coeficiente de atrito (Coefficient of 

Friction – COF), neste trabalho representado por , pode ser calculado por (BLAU, 

2009): 

 

  =
𝐹

𝑁
 (1) 

 

Onde F representa a força de atrito e N a força normal. Mais 

especificamente, quando a força é suficiente para resistir a um deslocamento, ou 

escorregamento, na iminência deste acontecer, (Fs), tem-se o coeficiente de atrito 

estático (μs): 

 

 𝜇𝑠 =
𝐹𝑠
𝑁

 (2) 

 

E, quando a força resiste a um movimento relativo entre as duas superfícies 

(Fs), tem-se o coeficiente de atrito dinâmico (μk): 

 

 𝜇𝑘 =
𝐹𝑘
𝑁

 (3) 

 

https://www.astm.org/Standards/G40.htm
https://www.astm.org/Standards/G40.htm
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Neste trabalho, o coeficiente de atrito avaliado será o dinâmico e será 

denotado somente por  ou por COF. 

Em alguns casos, o COF é assumido, erroneamente, como sendo uma 

característica intrínseca do material, sendo desta forma, um valor constante. Porém, 

o coeficiente de atrito é uma característica do sistema e depende, entre outros 

fatores, da velocidade, do carregamento e da temperatura do contato (CZICHOS, 

1979). 

A determinação do coeficiente de atrito é um meio conveniente para 

caracterizar a resistência do movimento relativo entre superfícies, mas não é uma 

propriedade do material, nem uma constante física. Para um mesmo par de 

materiais, este coeficiente pode se manter constante, mantendo-se constantes as 

condições de contato (BLAU, 2009). 

Situações no mundo real do atrito, lubrificação e desgaste são complexas. 

Normalmente, as superfícies não estão totalmente limpas, materiais não são 

totalmente uniformes, velocidades e movimentos relativos variam de um modo 

imprevisível, a temperatura do contato pode aumentar e levar a alterações 

significativas, a umidade do ambiente também pode influenciar, a força de atrito 

pode variar mesmo mantendo-se constante a velocidade de deslizamento, entre 

outras situações. Assim, estes comportamentos complexos não podem ser 

explicados ou previstos por modelos matemáticos conhecidos. São necessários 

modelos mais refinados, ou mesmo ensaios em laboratório (BLAU, 2009). 

 

2.6.1 Sistema tribológico 

 

Conhecer o sistema tribológico, ou tribossistema, é um pré-requisito para 

qualquer estudo ou projeto envolvendo atrito e desgaste, pois estas informações são 

propriedades de cada sistema e não características de materiais. (MANG et al., 

2011). 

Segundo os mesmos autores, para se definir um sistema tribológico, são 

necessárias, pelo menos, as seguintes definições: 

1. Características de entrada: como velocidade e carregamentos; 

2. Características da interface: como e quais materiais estão em contato 

e qual é o regime de lubrificação; 
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3. Características de saída: como temperatura, eficiência e alterações 

superficiais devido aos carregamentos; 

4. Perdas do sistema: como força de atrito e perda de massa. 

A FIGURA 14 exemplifica de forma esquemática um tribossistema genérico. 

 

 

FIGURA 14 – ESQUEMÁTICO DE UM TRIBOSSISTEMA (MANG ET AL., 2011) ADAPTADO. 

 

Com isso, pode-se ter um completo entendimento do tribossistema, e 

garantia de que os dados coletados são válidos para a análise, e até para a 

comparação com outros sistemas. 

 

2.6.2 Atrito em polímeros e em compósitos poliméricos 

 

Existem aplicações de polímeros em mancais, engrenagens, selos, buchas, 

juntas e gaxetas, para as quais as características de atrito definem a usabilidade. 

Devido a características próprias dos polímeros, como viscoelasticidade e histerese, 

seu comportamento quando submetidos ao atrito é complexo e, muitas vezes, 

imprevisível (BLAU, 2009). 

Alguns polímeros, como o polipropileno (PP) tem o valor do coeficiente de 

atrito afetado pela alteração do grau de cristalização, quando no estado sólido. 
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Outros polímeros, como o tereftalato de polietileno (PET), não são tão susceptíveis a 

alterações do comportamento do atrito com a alteração da cristalinidade. Então, em 

geral, os efeitos da cristalinidade, ou a falta dela, em polímeros não pode ser 

generalizado. Outro ponto importante a ser considerado é que o comportamento em 

relação ao atrito de determinado polímero pode ser diferente para condições 

distintas de deslizamento. Por exemplo, um polímero que apresentou baixo COF 

para uma velocidade (ou carregamento) baixa pode apresentar alto COF para 

condições mais severas de velocidade (ou de carregamento), como pode ser 

observado na FIGURA 15, que corresponde a curvas Coeficiente de Atrito vs 

Velocidade de Deslizamento para alguns polímeros deslizando sobre eles mesmos. 

 

FIGURA 15 – COEFICIENTE DE ATRITO EM FUNÇÃO DA VELOCIDADE DE DESLIZAMENTO 
PARA ALGUNS POLÍMEROS.

 

FONTE: Adaptado de (BLAU, 2009). 

 

 

Os polímeros podem apresentar três tipos de atrito: 1) atrito nos estados 

vítreo e cristalino; 2) atrito no estado borrachoso; 3) atrito no estado viscoso. 

Estudos mais aprofundados no primeiro caso mostram que não existe uma 

dependência linear da força de atrito e do COF com a variação da carga normal 

aplicada.  Estudos anteriores mostram a dependência não linear entre a força de 

atrito de diferentes polímeros com a força normal, velocidade de deslizamento, 
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temperatura e módulo de elasticidade. Por exemplo, a TABELA 5 mostra que o COF 

para alguns polímeros deslizando contra o aço aumenta com o aumento da 

temperatura, enquanto que para outros diminui (BLAU, 2009). 

 

TABELA 5 - EFEITOS DA TEMPERATURA NO COEFICIENTE DE ATRITO DE ALGUNS 
POLÍMEROS DESLIZANDO CONTRA O AÇO. 

Polímero  (T = 20ºC)  (T = 40ºC)  (T = 60ºC)  (T = 80ºC) 

Polietileno (PE) 0,23 0,26 0,29 0,31 

PTFE 0,22 0,21 0,19 0,16 

FONTE: Adaptado de (BLAU, 2009). 

 

Embora o atrito e o desgaste de materiais não metálicos tenham algumas 

similaridades com metais, existem diferenças significativas nos mecanismos e níveis 

de desgaste e de atrito envolvidos. Estas diferenças podem ser exploradas para se 

obter valiosos novos materiais para mancais. Por exemplo, o PTFE é um material 

polimérico que apresenta baixo coeficiente de atrito, mesmo em situações onde o 

deslizamento ocorre sem a presença de nenhum lubrificante (STACHOWIAK; 

BATCHELOR, 2005). 

Por serem materiais viscoelásticos, os polímeros têm as propriedades 

mecânicas alteradas com o tempo de aplicação de uma carga. Quando deslizando 

contra metais, o coeficiente de atrito fica na faixa de 0,1 até 0,5. Porém, estes 

valores sofrem grandes influências da carga aplicada, da velocidade de 

deslizamento e da temperatura de contato (SILVA, 2006). 

Segundo Hutchings (1992), o atrito em polímeros difere do atrito em metais 

por dois fatores: 

1)  O contato entre polímeros, ou entre polímero e metal, geralmente é 

elástico, devido aos baixos módulos de elasticidade desses materiais; 

2) Devido ao comportamento viscoelástico, a maioria dos polímeros tem 

as propriedades mecânicas dependentes do tempo. 

Uma enorme variedade de polímeros pode ser utilizada em aplicações 

tribológicas, tanto puros quanto em compósitos. Alguns exemplos desses são o 

PTFE, o poliéster éter cetona (PEEK), poliuretanos (PU), epóxis e poliamidas. O 

PTFE em especial, pode ser utilizado em temperaturas de até 260º C em trabalho 

contínuo. Por outro lado, ele possui uma alta taxa de desgaste, motivo que o leva 
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normalmente a ser usado em misturas com outros materiais (STACHOWIAK; 

BATCHELOR, 2005). 

Quando o polímero é utilizado como mancal de deslizamento, normalmente 

o contra corpo é um material mais duro, pois, em geral, polímeros são mais efetivos 

deslizando nestas condições do que contra eles mesmos. Uma característica básica 

da maioria dos polímeros é a ocorrência de transferência de filme, quando o contra 

corpo possui elevada dureza (STACHOWIAK; BATCHELOR, 2005). Como exemplo 

deste comportamento pode-se citar o PTFE, cujas estruturas molecular e cristalina 

estão mostradas na FIGURA 16 (VALE; SILVA, 2015). 

 

FIGURA 16 – REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DA ESTRUTURA LAMELAR DO PTFE.  

 

FONTE: (STACHOWIAK; BATCHELOR, 2005 apud VALE;SILVA, 2015) 

 

As moléculas de PTFE não possuem grupos laterais e são praticamente 

cilíndricas, o que favorece o movimento entre as cadeias. As regiões cristalinas têm 

o formato de lâminas e são separadas pela fase amorfa, o que favorece a 

deformação do PTFE pelo deslocamento das lâminas. Quanto submetido ao 
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deslizamento contra uma superfície mais dura, o PTFE transfere filme em forma de 

lâminas, conforme FIGURA 17 (STACHOWIAK; BATCHELOR, 2005). 

 

FIGURA 17 – MECANISMO DE DEPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE FILME DE PTFE SOBRE 
CONTRA-CORPO RÍGIDO. 

 

FONTE: (STACHOWIAK; BATCHELOR, 2005 apud VALE;SILVA, 2015). 

 

2.6.3 Desgaste 

 

Desgaste é a maior causa de perda de material e de performance mecânica 

e qualquer redução deste efeito pode resultar em economias consideráveis. Atrito é 

a principal causa de desgaste e de dissipação de energia (STACHOWIAK; 

BATCHELOR, 2005). 

Praticamente todas as interações entre materiais sólidos causam desgaste. 

Existem vários mecanismos de desgaste, sendo os mais comuns (STACHOWIAK; 

BATCHELOR, 2005): 

a) Desgaste por adesão: ocorre devido à formação e posterior quebra de ligação 

adesiva interfacial; 

b) Desgaste por abrasão: ocorre normalmente quando existem partículas duras 

entre os corpos; 

c) Desgaste por erosão: devido ao impacto de partículas contra uma superfície; 

d) Desgaste por corrosão: quando ocorre o ataque químico de uma superfície. 

Deslizando contra metais, o mecanismo de desgaste dos polímeros é 

principalmente por deformação e aderência. Na FIGURA 18, a deformação está 
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representada pela zona coesiva e a adesão pela zona interfacial. A deformação 

resulta em dissipação de energia na região próxima à zona de contato. O 

mecanismo de adesão se origina da quebra de ligações poliméricas e consequente 

transferência do polímero para a superfície oposta. Os dois mecanismos ocorrem 

simultaneamente e dificilmente é possível distinguir um do outro (HUTCHINGS, 

1992). 

 

FIGURA 18 – A ORIGEM DO ATRITO ASSOCIADO AO DESLIZAMENTO DE UMA ASPEREZA 
DURA DESLIZANDO CONTRA UMA SUPERFÍCIE POLIMÉRICA. 

 

 FONTE: (BRISCOE, 1981). 

 

Para acabamentos superficiais com parâmetro de rugosidade Ra inferior a 1 

m, o contato é considerado liso, resultando em adesão e deformação superficial do 

polímero. Por outro lado, caso o contra corpo seja rugoso, o resultado é a 

deformação do polímero em certa profundidade, o desgaste é abrasivo e associado 

a deformação plástica do polímero (SILVA, 2010). 

Segundo Silva (2006), a temperatura da superfície exerce um papel 

importante no desgaste, pois um aumento da mesma leva a uma redução gradual no 

módulo de elasticidade e na resistência ao cisalhamento. Isto resulta em um 

aumento da área real de contato, aumentando a aderência e, consequentemente, a 

força de atrito. Com a redução do módulo de elasticidade, maior é a penetração das 

asperezas do aço na superfície do polímero, o que resulta em maior deformação 

para a continuidade do movimento relativo das superfícies. 
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Hutchings (1992) classifica o mecanismo de desgaste por meio do tipo de 

movimento relativo, como por exemplo, o desgaste por deslizamento. Dentro de 

cada mecanismo pode haver mais de um tipo de desgaste. Por exemplo, no 

desgaste por deslizamento, caso as partículas de desgaste sejam duras, pode surgir 

desgaste por abrasão. 

Os mecanismos de desgaste não necessariamente são constantes, mesmo 

mantendo-se as mesmas características tribológicas durante todo o deslizamento. 

Pode existir comportamento transiente no início do desgaste (running-in), até que 

uma condição de equilíbrio seja atingida (steady-state) (HUTCHINGS, 1992). 

 

2.6.3.1 Desgaste por adesão 

 

Desgaste por adesão é uma forma de desgaste caracterizado por altas taxas 

de desgaste e instabilidade do coeficiente de fricção. Se superfícies deslizantes não 

estiverem separadas, adesão e subsequente desgaste são praticamente inevitáveis 

(STACHOWIAK; BATCHELOR, 2005). 

Adesão pode ocorrer sempre que duas superfícies estiverem próximas o 

suficiente para que ocorram interações químicas entre elas. Experimentos mostram 

que a adesão entre uma superfície de tungstênio e outra de PTFE ou de poliamida é 

forte o suficiente para que ocorra transferência de massa do polímero para a 

superfície metálica. Muitas vezes as ligações formadas são do tipo Van der Waals. 

Nem todas as interações são fortes o suficiente para que ocorra arrancamento do 

material, porém, mesmos nestes casos, contribuem para o aumento da força de 

atrito (STACHOWIAK; BATCHELOR, 2005). 

Adesão é consequência de ligações covalentes secundárias, 

intermoleculares, do tipo pontes de hidrogênio e Van der Waals, que também são as 

ligações presentes entre as cadeias poliméricas. A magnitude das forças destas 

ligações depende da energia de superfície dos corpos em contato e é mais forte no 

caso de polímeros polares do que em apolares (SILVA, 2006). 

Aderência e deformação plástica ocorrem devido à alta pressão local entre 

as asperezas em contato. O deslizamento relativo entre as superfícies causa a 

ruptura das junções e, consequentemente, desgaste (SILVA, 2006). 

Uma característica que difere o mecanismo de desgaste por adesão da 

maioria dos outros mecanismos de desgaste é a ocorrência de transferência de 
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filme, na qual material passa de uma superfície para outra, antes de ser liberado 

como partícula de desgaste. A lubrificação por meio de lubrificantes sólidos funciona 

segundo este princípio (STACHOWIAK; BATCHELOR, 2005). A FIGURA 19 mostra 

as etapas da transferência de filme, em ensaio pino contra disco. Primeiramente 

material do corpo com menor módulo de elasticidade (neste caso o disco) é 

transferido para a outra superfície em contato (neste caso o pino). Com a 

continuidade do movimento, o filme transferido cresce até o ponto em que a força de 

atrito é maior do que a força de adesão. Então, o filme é arrancado e o processo é 

reiniciado. 

 

FIGURA 19 – REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO MECANISMO DE TRANSFERÊNCIA DE 
FILME.

 

FONTE: Adaptado de (STACHOWIAK; BATCHELOR, 2005). 

 

Após a transferência do filme, ocorre o cisalhamento, com o destacamento 

de fragmentos do polímero. Deste modo, a criação, o crescimento e o destacamento 

de filme transferido são geralmente seguidos de uma redução do atrito. Um polímero 

que apresenta um exemplo clássico de transferência de filme é o PTFE. 

Formação de sulcos pode ocorrer quando existir transferência de partículas 

duras. Neste tipo de desgaste, as partículas sólidas ficam aderidas no material mais 

duro e, com a continuidade do movimento combinado com a pressão da partícula 

contra a superfície mais mole, ocorre o sulcamento ou o aparecimento de ranhuras 

(STACHOWIAK; BATCHELOR, 2005). 
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2.6.4 Lubrificação para o controle do atrito 

 

Lubrificantes são substâncias utilizadas entre duas superfícies que 

apresentam movimento relativo, objetivando-se reduzir o atrito e o desgaste entre 

elas. Podem ser sólidos, líquidos ou gases. Lubrificantes sólidos podem ser na 

forma de filmes, fases que compõem compósitos ou pós (BLAU, 2009). 

Lubrificação pode ser definida como qualquer meio capaz de controlar o 

atrito e o desgaste de superfícies interagindo em movimento relativo e com 

aplicação de carga. Em geral, equipamentos são lubrificados para evitar 

travamentos das partes em movimento e para garantir uma vida mais longa para os 

componentes (LUDEMA, 1996). 

 

2.6.4.1 Lubrificação líquida 

 

Segundo Ludema (1996), filmes líquidos (ou lubrificação por meio de 

líquidos) podem ser fornecidos para um mancal de três formas: 

1. Retenção de um fluido em um espaço por tensão de superfície; 

2. Bombeamento de fluido para a região de contato (lubrificação hidrostática); 

3. Ação hidrodinâmica. 

No primeiro caso, o liquido permanece entre duas superfícies devido à sua 

tensão de superfície e capacidade de molhabilidade. No segundo caso, o fluido 

lubrificante é fornecido por uma bomba, com pressão suficiente para manter as 

superfícies longe o suficiente para evitar o contato entre elas. No terceiro caso, 

comum em eixos rotativos, o lubrificante é succionado para a interface, devido a 

forma de cunha entre as partes e a rotação do eixo. 

Independentemente do mecanismo de lubrificação, o objetivo é sempre 

separar as duas superfícies em movimento, através de um filme de um material (ou 
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fluido) que possui baixa resistência ao cisalhamento e que não cause nenhum dano 

as superfícies (CZICHOS, 1979). Esta resistência ao cisalhamento é uma 

propriedade dos óleos conhecida como viscosidade. 

Viscosidade pode ser absoluta ou cinemática. A viscosidade absoluta é a 

relação entre a tensão de cisalhamento de um escoamento pelo gradiente de 

velocidade. A FIGURA 20 mostra uma situação em que uma força é aplicada na 

parte superior de algumas camadas sobrepostas. A parte superior das camadas é 

livre para movimentar-se e a parte inferior é fixa. Neste caso o gradiente é a 

velocidade da camada superior, dividido pela espessura do filme. A tensão de 

cisalhamento é a divisão da força tangencial pela área na qual ela é aplicada. A 

unidade do SI para viscosidade absoluta é o Pascal-segundos (Pa.s). Muitas vezes 

é utilizado o centipoise (1 cP = 0,001 Pa.s). A viscosidade cinemática é a divisão da 

viscosidade absoluta pela densidade e a unidade é mm2/s, chamada de centistoke 

(cSt) (BLAU, 2009). 

 

FIGURA 20 – CONCEITO DE VISCOSIDADE. 

 

FONTE: (BLAU, 2009) 

 

A viscosidade de um fluido normalmente diminui com o aumento da 

temperatura e o filme passa a suportar menos carga (BLAU, 2009). Outro conceito 

importante são os “regimes de lubrificação”, pois eles determinam a efetividade da 
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formação do filme e, consequentemente, da separação das superfícies e do atrito. 

Em meados da década de 1900, o alemão Richard Stribeck desenvolveu um método 

para classificar os regimes de lubrificação de mancais. Em seus estudos Stribeck 

relacionou propriedades de viscosidade dos lubrificantes, velocidade de rotação do 

eixo dentro do mancal e pressão de contato com o coeficiente de atrito dinâmico () 

(CZICHOS, 1979). A FIGURA 21 é a chamada curva de Stribeck. 

 

FIGURA 21 – CURVA DE STRIBECK. 

 

FONTE: (BLAU, 2009) 

 

Na curva de Stribeck, a primeira região, onde os coeficientes de atrito são os 

mais elevados, ocorre em casos de altas pressões entre as superfícies, ou quando a 

viscosidade do lubrificante e a velocidade são baixas. Nestes casos, as superfícies 

se tocam, e o atrito é alto. Os coeficientes de atrito ficam na faixa de 0,5 até 2,0. Na 

região identificada como Limite de Lubrificação (do inglês Boundary Lubrication) 

existe lubrificante, porém as superfícies estão tão próximas que ocorre o contato 

entre as rugosidades. Os coeficientes de atrito são um pouco menores do que no 

caso de deslizamento sem lubrificação, ficando entre 0,05 e 0,15. A região seguinte 
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é chamada de região mista, pois ocorrem os regimes limite elastohidrodinâmico 

(quando a deformação da superfície é na mesma ordem de grandeza da espessura 

do filme) e hidrodinâmico. Na região subsequente ocorre o regime hidrodinâmico. Na 

parte mais baixa da curva, onde aparecem os regimes elastohidrodinâmico e 

hidrodinâmico, os coeficientes de atrito são os mais baixos, ficando na ordem de 

0,0010 até 0,0018 (STACHOWIAK, 2005). 

 

2.6.4.2 Lubrificação com sólidos 

 

Lubrificação sólida é utilizada em aplicações onde líquidos não podem ser 

empregados, por características de projeto, ou em situações específicas, como 

elevadas temperaturas ou em alto vácuo, onde a maioria dos óleos poderia volatizar, 

oxidar ou se tornar instável (BLAU, 2009). 

As características determinantes para a lubrificação com sólidos são: 1 - 

estrutura e composição química; 2 – espessura do filme. A primeira determina a 

tensão de cisalhamento do sólido lubrificante, suas características de adesão, 

estabilidade termo química e durabilidade. A segunda é determinante para o 

coeficiente de atrito, pois a largura da pista e a área de contato se tornam menores, 

quando comparadas com deslizamentos sem lubrificação. Filmes efetivos tem 

espessura na ordem de 10-5 cm (BLAU, 2009). 

Alguns dos lubrificantes sólidos mais importantes exibem o chamado 

comportamento lamelar. Eles contem fracos planos de cisalhamento na estrutura 

cristalina, que podem cisalhar e reduzir o atrito. A estrutura cristalina mais 

comumente encontrada é a hexagonal. Ligações fracas de Van der Waals 

favorecem a característica de boa lubricidade, pois estas ligações são facilmente 

rompidas em função do atrito (BLAU, 2009). 

Alguns materiais possuem anisotropia das propriedades mecânicas, por 

exemplo, ocorrem falhas em baixas tensões cisalhantes, resultando em redução do 

coeficiente de atrito na interface. Essa anisotropia pode ser entendida como a 

orientação de planos que favorecem o cisalhamento, característica dos sólidos 

lamelares. Caso essas lamelas possam deslizar umas sobre as outras em baixas 
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forças de cisalhamento, FIGURA 22, então o sólido lamelar é considerado 

lubrificante. 

FIGURA 22 – MECANISMO DE LUBRIFICAÇÃO DE SÓLIDOS LAMELARES. 

 

FONTE: (STACHOWIAK; BATCHELOR, 2005). 

 

Alguns dos materiais largamente utilizados como lubrificantes sólidos são o 

grafite, o MoS2 e o PTFE. Eles podem ser utilizados sozinhos ou adicionados como 

aditivos de outros materiais, para reduzir o atrito (LIMA, 2012). 

A partir da década de 1930, o grafite e o bissulfeto de molibdênio 

começaram a ser utilizados como aditivos de óleos e graxas e em aplicações sem a 

presença de óleo (LUDEMA, 1996). 

 

2.6.5 Fatores que afetam o atrito 

 

Fatores como pressão no contato, velocidade de deslizamento, temperatura 

do contato e rugosidade podem afetar as características do atrito. Porém, é muito 

difícil estudar a contribuição de cada um desses fatores separadamente. Por 

exemplo, aumentando a força normal, a taxa de desgaste pode aumentar, alterando 

a rugosidade superficial e introduzindo partículas de desgaste na interface (BLAU, 

2009). 

Na sequência são discutidos a influência que cada um destes fatores pode 

ter sobre o atrito em polímeros. 

 

2.6.5.1 Pressão no contato 
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A pressão no contato é um parâmetro que limita a utilização de determinado 

material para uma aplicação tribológica. Polímeros suportam menores pressões do 

que metais e cerâmicas e, normalmente, têm a taxa de desgaste aumentada com o 

aumento da pressão de contato (VALE; SILVA, 2015). A FIGURA 23 mostra 

resultados da variação do coeficiente de atrito cinético em função do aumento da 

carga aplicada, para alguns polímeros deslizando contra aço. 

 

FIGURA 23 - RELAÇÃO ENTRE COEFICIENTE DE ATRITO CINÉTICO E CARREGAMENTO 
NORMAL PARA DIVERSOS POLÍMEROS EM DESLIZAMENTO SEM LUBRIFICAÇÃO CONTRA O 

AÇO. 

 

FONTE: (YAMAGUCHI, 1990  

 

 VALE; SILVA, 2015). 

 

2.6.5.2 Velocidade de deslizamento 

 

O comportamento do coeficiente de atrito em função da velocidade é difícil 

de ser previsto. Velocidades elevadas geralmente levam a aumentos da temperatura 

de contato, que por sua vez causa vários efeitos nos polímeros. Para polímeros com 

comportamento vicoelástico, a força de atrito entre o corpo e o contra corpo é uma 

função da velocidade de deslizamento. A FIGURA 24 mostra a variação do 

coeficiente de atrito com a velocidade de deslizamento, para PTFE deslizando 

contra o aço AISI 304. 
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FIGURA 24 - COEFICIENTE DE ATRITO CINÉTICO EM FUNÇÃO DA VELOCIDADE DE 
DESLIZAMENTO PARA PTFE DESLIZANDO CONTRA O AÇO AISI 304. 

 

FONTE: (QUAGLINI et al. 2009 apud VALE; SILVA, 2015). 

 

A velocidade de deslizamento pode alterar o atrito tanto no sentido de 

aumentar a força tangencial resistente quanto de diminui-la. Em alguns casos, a 

força de atrito pode aumentar para uma faixa de velocidades e diminuir para outra. A 

FIGURA 25 apresenta 6 casos possíveis de comportamento da força de atrito em 

função da velocidade de deslizamento. (BLAU, 2009). 
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FIGURA 25 - SEIS POSSÍVEIS RELAÇÕES ENTRE FORÇA DE ATRITO E VELOCIDADE DE 
DESLIZAMENTO. 

 

FONTE: (BLAU, 2009). 

 

A velocidade de deslizamento também está relacionada com a dissipação de 

calor. Em deslizamentos com velocidades baixas a temperatura tende a permanecer 

baixa, pois o calor gerado é dissipado. O oposto ocorre para deslizamentos com 

velocidades altas, pois não há tempo suficiente para a dissipação de calor, podendo 
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resultar em altas temperaturas na interface, com fusão do material polimérico (VALE; 

SILVA, 2015). 

 

2.6.5.3 Limite da pressão de contato pela velocidade de deslizamento (PV) 

 

O produto da pressão de contato, P, pela velocidade de deslizamento, V, é 

um parâmetro utilizado para expressar a transição de desgaste moderado para 

severo em polímeros. Cada um desses parâmetros exerce uma influência específica 

no comportamento tribológico dos polímeros. Baixa velocidade e elevada pressão 

nem sempre é equivalente à alta velocidade e baixa pressão (SILVA, 2010). A 

unidade do produto PV é Pa.m.s-1. 

O fator PV é utilizado por engenheiros nas áreas de projeto, seleção de 

lubrificantes e análise de falhas. Muitas vezes, materiais para mancais e buchas são 

especificados em função de um PV limite (BLAU, 2009). 

Uma condição PV limite está associada a condições de deslizamento em 

que o material pode atingir seu ponto de fusão ou apresentar mudanças drásticas 

nas suas propriedades, devido ao aquecimento causado pelo atrito. Para 

determinada condição PV, a temperatura deve aumentar com o tempo até atingir um 

valor limite. Contudo, quando a condição PV atinge o valor limite, a temperatura 

aumenta bruscamente. A FIGURA 26 mostra o comportamento esperado da 

temperatura para várias condições PV, em função do tempo (VALE; SILVA, 2015). 
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FIGURA 26 - CURVAS DE TEMPERATURA NO CONTATO EM FUNÇÃO DO TEMPO PARA 
VÁRIAS CONDIÇÕES PV. 

 

FONTE: (YAMAGUCHI, 1990 apud VALE; SILVA, 2015). 

 

2.6.5.4 Temperatura no contato 

 

A temperatura de fusão e a condutividade térmica dos polímeros são baixas, 

quando comparadas a de metais e cerâmicas. Isto implica em altas temperaturas de 

contato geradas pelo atrito. Caso a temperatura seja alta o suficiente para fundir o 

polímero, o coeficiente de atrito e a taxa de desgaste serão alterados (SILVA, 2010). 

Segundo Osswald e Menges (2012), a temperatura afeta o coeficiente de 

atrito tanto no sentido de aumentá-lo, quanto de diminuí-lo, dependendo do caso. A 

FIGURA 27 mostra a curva COF vs Temperatura para o polietileno. Nela é possível 

verificar que o COF inicialmente decai com o aumento de temperatura e depois 

começa a subir, até atingir o ponto de máximo, que antecede a temperatura de fusão 

do polímero, na qual o coeficiente de atrito tem um rápido decaimento. Com relação 

à taxa de desgaste, ela é favorecida pelo aumento da temperatura, devido à redução 

das propriedades mecânicas do material. 
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FIGURA 27 – COEFICIENTE DE ATRITO DO POLIETILENO (PE) EM FUNÇÃO DA VARIAÇÃO DA 
TEMPERATURA. 

 

FONTE: Adaptado de (OSSWALD; MENGES, 2012). 

 

A força de atrito está diretamente relacionada com a área real de contato e 

com a tensão de cisalhamento, e estas são dependentes da temperatura. O 

aumento desta tende a reduzir o módulo de elasticidade do material e a tensão de 

cisalhamento, levando a um crescimento da área real de contato. Porém, como pode 

ser observado na FIGURA 27, o comportamento do módulo de elasticidade e da 

tensão de cisalhamento é complexo e apresenta descontinuidades (denominados 

por picos de transição) para temperaturas da região de transição vítrea e próximo da 

temperatura de fusão do material. Quando a temperatura no contato atinge o ponto 

de fusão do material, pode ocorrer uma redução no coeficiente de atrito, devido à 

formação de um filme de transferência de baixíssima resistência ao cisalhamento. 

 

2.6.5.5 Rugosidade superficial 

 

Em deslizamentos onde a pressão de contato é baixa, ou se ambos os 

materiais em contato apresentam elevada dureza, ou se existe algum lubrificante 

entre as superfícies, então as características iniciais da superfície podem ser 

preservadas por mais tempo e continuaram afetando o atrito. Por outro lado, em 

casos em que a pressão de contato é alta, ou se um ou ambos os materiais em 

contato possuem baixa dureza, então as características iniciais das superfícies, 

como é o caso da rugosidade superficial, irão modificar rapidamente (BLAU, 2009). 

Com relação a rugosidade do contra corpo, estudos sugerem que para 

certos polímeros pode haver uma rugosidade ótima, na qual o desgaste é menor. 

Ainda, este efeito é mais pronunciado para velocidades menores do que 5 m/s, 

como pode ser verificado na FIGURA 28 (STACHOWIAK; BATCHELOR, 2005). 
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FIGURA 28 – EFEITO DA RUGOSIDADE DO CONTRA CORPO NO DESGASTE DO POLIETILENO 
DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR (UHMWPE) DESLIZANDO CONTRA AÇO INOXIDÁVEL 

PARA ALTAS E BAIXAS VELOCIDADES. 

 

FONTE: Adaptado de (STACHOWIAK; BATCHELOR, 2005). 

 

A rugosidade ótima parece estar associada ao fato do contra corpo ancorar 

as partículas de desgaste, mantendo um filme entre ele e a superfície do polímero, 

como pode ser observado na FIGURA 29. 
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FIGURA 29 – ESQUEMA DE PROCESSO DE DESGASTE, PARA CONTATO DO TIPO METAL-
POLÍMERO EM FUNÇÃO DA RUGOSIDADE DO CONTRA CORPO: A) SUPERFÍCIE 

EXTREMENTE LISA; B) SUPERFÍCIE COM NÍVEL DE RUGOSIDADE MAIS ELEVADO. 

 

FONTE: ADAPTADO DE (STACHOWIAK; BATCHELOR, 2005 apud VALE, 2014). 

 

Estudos realizados com alguns plásticos de engenharia utilizados na 

tecnologia de mancais mostraram que há uma relação entre a rugosidade do contra 

corpo, propriedades elásticas dos polímeros e atritos. Plásticos caracterizados por 

baixo módulo de elasticidade, como o PTFE e o Polietileno de Ultra alto Peso 

Molecular (UHMWPE), exibem melhor comportamento ao deslizamento quando em 

superfícies mais lisas, como pode ser visto na FIGURA 30. Já os plásticos de 

módulo de elasticidade mais alto apresentam menor atrito quando deslizam sobre 

contra corpos mais rugosos (QUAGLINI ET AL. 2009 apud SILVA, 2006). 
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FIGURA 30 – COEFICIENTE DE ATRITO CINÉTICO PARA PTFE E UHMWPE DESLIZANDO, SEM 
LUBRIFICAÇÃO E COM PRESSÃO DE CONTATO DE 20 MPa, CONTRA AÇO INOXIDÁVEL AISI 
304 COM ACABAMENTO POLIDO (Ra = 0,10 A 0,20µm) E ESPELHADO (Ra = 0,02 A 0,08 µm). 

 

FONTE: (QUAGLINI ET AL. 2009 APUD SILVA, 2006). 

 

2.6.6 Comportamento tribológico de composições de PTFE 

 

Bauri e Surappa (2008) realizaram estudos tribológicos com PTFE e 

compósitos formados por PTFE com adição de materiais como carbono, grafite, fibra 

de vidro, bissulfeto de molibdênio e fibras de PPDT (poly-p-

phenyleneterephthalamide), deslizando contra aço A 440C. Os resultados indicam 

que os materiais adicionados ao PTFE aumentam a dureza e a resistência ao 

desgaste do compósito. As melhores taxas de desgaste foram do material que 

contém carbono + grafite e do que contém fibra de vidro + MoS2. A FIGURA 31 

apresenta os resultados dos ensaios de dureza e a FIGURA 32 mostra a taxa de 

desgaste para cada um dos materiais estudados. 
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FIGURA 31 – VALORES MÉDIOS DA DUREZA DO PTFE E DOS COMPÓSITOS (A: PTFE; B: 75 % 
PTFE +18 % CARBONO + 7 % GRAFITE; C: 85 % PTFE + 15 % FIBRA DE VIDRO; D: 75 % PTFE + 
25 % FIBRA DE VIDRO; E: 75 % FIBRA DE VIDRO + 5 % MOS2; F: 97,5 % PTFE + 2,5 % FIBRAS 

DE PPDT; G: 90 % PTFE + 10 % FIBRAS DE PPDT). 

 

FONTE: (BAURI; SURAPPA, 2008). 

 

 

FIGURA 32 – TAXA DE DESGASTE DO PTFE E DOS COMPÓSITOS (A: PTFE; B: 75% PTFE +18% 
CARBONO + 7% GRAFITE; C: 85% PTFE + 15% FIBRA DE VIDRO; D: 75% PTFE + 25% FIBRA DE 

VIDRO; E: 75% PTFE + 20% FIBRA DE VIDRO + 5% MOS2; F: 97,5% PTFE + 2,5% FIBRAS DE 
PPDT; G: 90% PTFE + 10% FIBRAS DE PPDT). 

 

FONTE: (BAURI; SURAPPA, 2008). 

 

Conte e Igartua (2012) estudaram o comportamento tribológico de 6 

compósitos formados a partir de PTFE, deslizando contra uma liga de CrVNiMo, e 

Carga: 44,5 N 

Tempo: 15 s 
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compararam os resultados com o PTFE puro. Resultados obtidos do coeficiente de 

atrito cinético, FIGURA 33, mostram que os compósitos, com exceção do que 

contém MoS2, possuem coeficientes de atrito maiores do que o material puro. A 

Figura 33 mostra os resultados das medições da energia do atrito (força de atrito vs 

distância) em função da massa perdida devido ao desgaste. A energia dividida pela 

massa perdida, fornece os valores de energia específica. Na Figura 34, podem ser 

observadas duas faixas: (i) Ew < 5 MJ/g – desgaste severo; (ii) Ew > 5 MJ/g – baixo 

desgaste, devido a transferência de filme protetivo para a superfície do contra corpo. 

 

FIGURA 33 – COEFICIENTE DE ATRITO CINÉTICO EM FUNÇÃO DO TEMPO PARA PTFE E 
COMPÓSITOS. 1) PTFE PURO; 2) PTFE + 25% DE CARBONO; 3) PTFE + 60% DE BRONZE; 4) 
PTFE + 15% DE GRAFITE; 5) PTFE + 25% DE FIBRA DE VIDRO; 6) PTFE + 20% DE FIBRA DE 

VIDRO + 5% DE GRAFITE; 7) PTFE + 15% DE FIBRA DE VIDRO + 3% DE MOS2. 

 

FONTE: (CONTE; IGARTUA, 2012). 

 

  



74 
 

FIGURA 34 – ENERGIA DO ATRITO EM FUNÇÃO DA MASSA PERDIDA POR DESGASTE. 1) 
PTFE PURO; 2) PTFE + 25% DE CARBONO; 3) PTFE + 60% DE BRONZE; 4) PTFE + 15% DE 

GRAFITE; 5) PTFE + 25% DE FIBRA DE VIDRO; 6) PTFE + 20% DE FIBRA DE VIDRO + 5% DE 
GRAFITE; 7) PTFE + 15% DE FIBRA DE VIDRO + 3% DE MOS2. 

 

FONTE: (CONTE; IGARTUA, 2012). 

 

Farias et al. (2007) avaliaram o desgaste de dois compósitos com matriz de 

PTFE, sendo um deles com 16% de grafite e o outro com 10% de MoS2 e Caulim e 

compararam os resultados com o PTFE puro. A FIGURA 35 mostra que ambos os 

compósitos possuem taxas de desgaste menores do que do PTFE puro. 
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FIGURA 35 – TAXA DE DESGASTE EM FUNÇÃO DA DISTÂNCIA DE DESLIZAMENTO. 

 

FONTE: (FARIAS ET AL., 2007). 

 

Song et al. (2016) avaliaram a taxa de desgaste, o coeficiente de atrito e o 

limite PV de compósitos de PTFE deslizando contra aço ASTM 1045. Os materiais 

testados foram: A) PTFE puro; B) 80% PTFE + 20% fibra de carbono; C) 75% PTFE 

+ 20% fibra de carbono + 5% MoS2; D) 75% PTFE + 20% fibra de carbono + 5% 

fibra de vidro; E) 70% PTFE + 20% fibra de carbono + 5% fibra de vidro + 5% MoS2. 

Os resultados contidos na FIGURA 36 mostram que a adição de outros materiais 

aumentam o limite PV do PTFE. Ainda, os menores coeficientes de atrito foram para 

o material D, enquanto que os materiais B e C tiveram as menores taxas de 

desgaste. Em resumo, a adição de fibra de carbono e de MoS2 melhoram as 

propriedades tribológicas do PTFE. 
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FIGURA 36 – COMPORTAMENTO TRIBOLÓGICO DO PTFE E DOS COMPÓSITOS CONTENDO 
FIBRA DE CARBONO. a) LIMITE PV PARA A VELOCIDADE DE 1 M/S; b) COEFICIENTE DE 

ATRITO PARA O PV LIMITE DE CADA MATERIAL; c) TAXA DE DESGASTE. 

 

FONTE: (SONG; WANG; WANG, 2016). 

 

Khoddamzadeh, Liu e Wu (2009) realizaram estudos do PTFE e mais 7 

compósitos com cargas da liga metálica T-401, bronze, carbono e grafite, deslizando 

contra o aço AISI 52100. A TABELA 6 apresenta os materiais testados. Os 

resultados indicam que os enchimentos metálicos melhoram as propriedades 

tribológicas do PTFE devido a maior condutividade térmica, sendo esta propriedade 

mais efetiva do que a preferência por suportar a carga, conforme a FIGURA 37. 

Assim, compostos que contêm bronze tiveram melhor desempenho do que os 

contendo somente a liga metálica e até mesmo do que o contendo grafite. 

Analisando em conjunto os resultados de coeficiente de atrito e de desgaste, é 

possível observar que maiores coeficientes de atrito não necessariamente resultam 

em maiores desgastes e vice-versa. 
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TABELA 6 - COMPOSIÇÃO QUÍMICA DOS MATERIAIS TESTADOS. 

Amostra Composição Química 

A 100 % PTFE 

B 90%PTFE + 10% T-401 

C 80% PTFE + 20% T-401 

D 70% PTFE + 30% T-401 

E 40% PTFE + 60% Bronze 

F 40% PTFE + 15% T-401 + 45% Bronze 

G 40% PTFE + 20% T-401 + 40% Bronze 

H 41% PTFE + 12,5% T-401 + 40% Bronze + 1% Carbono + 5,5% Grafite 

FONTE: Adaptado de (KHODDAMZADEH; LIU; WU, 2009). 

 

 

FIGURA 37 – COMPORTAMENTO TRIBOLÓGICO DAS AMOSTRAS. A) COEFICIENTES DE 
ATRITO; B) VOLUME PERDIDO. 

 

FONTE: (KHODDAMZADEH; LIU; WU, 2009). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

  

Neste capítulo, é apresentado um descritivo dos materiais estudados nesta 

dissertação, assim como os métodos utilizados para caracterização e análise. 

 

3.1 MATERIAIS 

 

Neste trabalho, foram utilizados compostos de PTFE adquiridos da empresa 

Tecnofluor Indústria e Comércio Ltda, em forma de chapas laminadas (películas) nas 

dimensões de 500 mm X 300 mm X 1,5 mm (comprimento X largura X espessura). A 

Tabela 7 mostra as composições químicas das películas, indicadas pelo fornecedor. 

 

TABELA 7 – COMPOSIÇÃO QUÍMICAS DAS FORMULAÇÕES DE PTFE UTILIZADAS NOS 
ENSAIOS 

Película 100 % PTFE 

Película 80 % PTFE 
15 % Fibra de vidro 

5 % MoS2 
 

Película 90 % PTFE 
5 % Fibra de carbono 

5 % Poliéster aromático 

Película 75 % PTFE 
23 % Carbono 

2 % Grafite 

FONTE: O autor. 

 

3.2 MÉTODOS 

 

Nesta seção, são apresentados os ensaios realizados para a caracterização 

dos materiais. Também é descrito o ensaio de tribologia utilizado para avaliar o 

comportamento dos materiais quando submetidos ao atrito. 

 

3.2.1 Envelhecimento em óleo 

 

Para compreender os efeitos do envelhecimento dos compostos nas 

propriedades dos materiais, foi realizado envelhecimento em óleo lubrificante nas 

amostras. O envelhecimento foi feito em estufa do fabricante Marconi, com 

circulação forçada de ar. As amostras ficaram totalmente imersas em óleo Texaco 

Regal R&O 68 (Anexo A) pelo período de 168 horas, na temperatura de 105º C. 
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Esta temperatura está compreendida no intervalo entre a temperatura 

ambiente e a temperatura máxima de trabalho do PTFE (260º C) e constitui o limite 

que o óleo suporta sem formar vapores. Já o óleo corresponde ao mesmo óleo 

utilizado nos mancais das unidades geradoras da UHE GBM. 

 

3.2.2 Ensaio de tribologia 

 

Para a medição do coeficiente de atrito cinético, foi utilizado um tribômetro 

do tipo esfera contra disco, modelo UMT2, de fabricação CETR/Bruker, do 

Laboratório de Superfícies e Contato (LASC) da Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná (UTFPR). A FIGURA 38 apresenta um desenho esquemático dos 

principais componentes do equipamento e a FIGURA 39 mostra o tribômetro 

utilizado para os ensaios. 

 

FIGURA 38 – REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO TRIBÔMETRO. 

 

FONTE: (KHAN ET AL., 2009). 
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FIGURA 39 – FOTOS DO TRIBÔMETRO COM UMA AMOSTRA MONTADA 

 

  

FONTE: O autor. 

O equipamento faz aquisição automática das medidas de força de atrito, 

força normal, número de rotações do disco, além de calcular a velocidade tangencial 

e a distância percorrida. Neste equipamento, os ensaios podem ser realizados com 

velocidades tangenciais de 0 a 11 m/s e carga de 0,1 a 10 N. Porém, para evitar 

possíveis danos ao equipamento oriundos de velocidades tangenciais muito 

elevadas, limitou-se a velocidade máxima em 6 m/s. Como está velocidade limite 

fica abaixo do que tem-se na condição real de um eixo de unidade geradora, tentou-

se compensar isto com o aumento da carga aplicada, sendo esta de 4 N. 

Todos os ensaios foram realizados seguindo as recomendações da Norma 

ASTM G99-2010. Para a realização dos ensaios esfera contra disco, foram utilizadas 

esferas de Carboneto de Tungstênio e discos fabricados com formulações de PTFE 

como contra corpo. As esferas de 4 mm de diâmetro foram adquiridas da empresa 

Intebra Comercial de Componentes Industriais Ltda. A TABELA 8 apresenta as 

propriedades da esfera. 

 

TABELA 8 - PROPRIEDADES DAS ESFERAS DE CARBONETO DE TUNGSTÊNIO 

Propriedades Unidade Valor 

Grau - YG8 
Densidade g/cm

3
 14,8 

Dureza HRa 89,5 
Resistência à Tração MPa 2200,0 

Composição Química 92 WC e 8% Co 

FONTE: O autor. 



81 
 

O grau de uma esfera indica a quantidade de determinado material que 

existe na esfera. Para o caso destas esferas, YG8 denota que as esferas contêm 8 

% de cobalto. 

As chapas laminadas (películas) foram cortadas em formato de disco, com 

100 mm de diâmetro, para poderem ser fixadas nos porta amostras (discos). A 

espessura dos discos permaneceu a mesma das chapas, ou seja, 1,5 mm. 

Os quatro materiais testados foram identificados pelas letras de A até D. 

Como estes materiais são compósitos de matriz polimérica, a TABELA 9 mostra a 

composição destas. Os corpos de prova foram identificados com as respectivas 

letras, seguidas de numeração sequencial, conforme FIGURA 40. 

 

TABELA 9 – TABELA COM A COMPOSIÇÃO DAS AMOSTRAS 

Material 
Percentual 

A B C D 

Politetrafluoretileno (PTFE) 100 80 90 75 

Fibra de Carbono curta 0 0 5 0 

Fibra de Vidro curta 0 15 0 0 

Poliéster Aromático 0 0 5 0 

Bissulfeto de Molibdênio (MoS2) 0 5 0 0 

Carbono (negro de fumo) 0 0 0 23 

Grafite 0 0 0 2 

FONTE: O autor. 

 

FIGURA 40 – ILUSTRAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA FINALIZADOS. 

 

FONTE: O autor. 

PTFE + Carbono + 

Grafite 

(amostra D) 

PTFE + Fibra de Carbono + 

Poliéster Aromático 

(amostra C) 

PTFE + Fibra de 

Vidro + MoS2 

(amostra B) 

PTFE 

(amostra A) 
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3.2.2.1 Dados do ensaio 

 

Para a determinação do comportamento tribológico dos pares esferas de 

metal duro e os discos de formulações de PTFE, foram realizados ensaios variando 

a velocidade de deslizamento e mantendo-se fixas a distância percorrida e a carga 

normal. A TABELA 10 apresenta os parâmetros dos ensaios. Foram realizadas 3 

(três) repetições para cada velocidade, para cada um dos 4 diferentes materiais. 

 

TABELA 10 – DADOS DOS ENSAIOS, CARGA, DESLOCAMENTO, VELOCIDADE E RAIO DA 
PISTA DE DESGASTE 

Carga Normal (N) Deslocamento (m) Velocidade (m/s) 
Raio da pista de desgaste em relação 

ao centro do disco (mm) 

4 2000 

2 30 

4 30 

6 30 

FONTE: O autor. 

 

Os ensaios foram conduzidos em duas condições distintas de estado das 

amostras, a saber: 

1. Amostras nos estados originais de fornecimento – chamadas 

posteriormente de amostras antes do envelhecimento em óleo; 

2. Amostras após envelhecimento em óleo. 

 

Durante os ensaios, foi monitoradas a temperatura na superfície da amostra. 

O porta amostra foi fabricado em aço inoxidável AISI 304. A FIGURAS 41 e a 

FIGURA 42 mostram o componente em questão. Já o porta esferas é ilustrado na 

FIGURA 43. 

 

FIGURA 41 – IMAGENS ILUSTRATIVAS DO PORTA AMOSTRA. 

 

  
(a) 

 
 

(b) 
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FONTE: O autor. 

FIGURA 42 - IMAGEM DO PORTA AMOSTRA DESMONTADO. 

 

FONTE: O autor. 

FIGURA 43 - IMAGEM DO PORTA ESFERAS. 

 

FONTE: O autor. 

 

3.2.2.2 Medição da temperatura na superfície da amostra 

 

Para a medição da temperatura da superfície dos discos durante os ensaios 

de desgaste, foi utilizado um termovisor modelo Flir ThermoCam E45, conforme 

mostra a FIGURA 44. Para a apresentação dos resultados, foi considerada a 

temperatura máxima de uma área demarcada, sendo que foi escolhida uma área 

distante do motor de acionamento do porta esfera, para evitar interferência de 

irradiação de calor para estas partes. A FIGURA 45 mostra um exemplo de imagem 

e resultados adquiridos com o termovisor. 
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FIGURA 44 – TERMO VISOR UTILIZADO DURANTE OS ENSAIOS 

 

FONTE: O autor. 

 

FIGURA 45 – IMAGENS OBTIDAS PELO TERMO VISOR – a) TELA DO EQUIPAMENTO; b) 
IMAGEM PROCESSADA MOSTRANDO AS TEMPERATURAS MÁXIMA, MÍNIMA E MÉDIA. 

  

FONTE: O autor. 

 

Foram realizadas, em média, 7 (sete) aquisições de temperatura durante 

cada ensaio de desgaste. Os tempos de aquisição foram espaçados de forma a se 

obter uma curva de comportamento da temperatura na superfície, em função da 

distância percorrida no ensaio. 

 

3.2.2.3 Medição do desgaste 

 

O parâmetro utilizado para quantificar os desgastes foi a perda de massa. 

Esta quantificação foi obtida através do cálculo das perdas de massas das amostras, 

b) 
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obtidas com as pesagens das mesmas antes e após os ensaios. Para tal, foi 

utilizada uma balança de precisão Shimadzu - AUY 220, com precisão de 0,1 mg. 

Antes de cada pesagem, as amostras foram armazenadas dentro de um dessecador 

pelo período de 24 horas, para eliminar eventual umidade absorvida. A FIGURA 46 

mostra balança e o dessecador utilizados. 

 

FIGURA 46 – a) BALANÇA E b) DESSECADOR, UTILIZADOS PARA A MEDIÇÃO DE MASSAS DAS 
AMOSTRAS. 

  

FONTE: O autor. 

 

3.2.3 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

Para a análise das regiões desgastadas, foram realizados ensaios de 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), utilizando equipamento da marca 

Tescan, modelo VEGA 3. Já para a determinação da composição química de 

regiões específicas das amostras, foram realizadas análises com detector de 

energia dispersiva de raios X (EDS) marca Oxford, que está acoplado ao MEV. 

 

3.2.4 Espectroscopia de infravermelho (FTIR) 

 

Foram realizados ensaios de espectroscopia de infravermelho para 

comprovação da composição química, utilizando espectrômetro Bruker, Lemos, com 

faixa de aquisição de 4000 cm-1 a 400 cm-1, resolução de 4 cm-1, número de scans 

a) b) 
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64, método ATR. As normas de referência foram: (i) ASTM E1252 (2002): Standard 

Practice for General Techniques for Obtaining Infrared Spectra for Qualitative 

Analysis, 2002 e (ii) ASTM E2310 (2009): Standard Guide for Use of Spectral 

Searching by Curve Matching Algorithms with Data Recorded Using Mid-Infrared 

Spectroscopy. 

  
3.2.5 Análise termodinâmico-mecânica (DMTA) 

 

Foi realizado ensaio de DMTA para os 4 materiais, em amostras novas, para 

a obtenção das curvas de energia absorvida (E’) e de energia dissipada (E”). Para 

os ensaios, foi utilizado o equipamento Netzsch, modelo DMA 242, no intervalo de 

temperatura de -150ºC até 60ºC, com taxa de aquecimento de 3 K/min e frequência 

de 1Hz. A norma de referência foi a ASTM E 1640 - Standard Test Method for 

Assignment of the Glass Transition Temperature by Dynamic Mechanical Analysis. 

 

3.2.6 Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

 

Foi realizado ensaio de DSC no equipamento Netzsch, modelo DSC 204 F1 

Phoenix, no intervalo de temperatura de 0ºC até 340ºC e taxa de aquecimento de 10 

K/min. A norma de referência foi a ASTM D3418 - Standard Test Method for 

Transition Temperatures of Polymers by Differential Scanning Calorimetry. 

 

3.2.7 Dureza Shore D 

 

Foram realizados ensaios de dureza Shore D nos 4 materiais, tanto em 

amostras novas quanto em amostras envelhecidas em óleo, com a utilização do 

equipamento durômetro Asker DD2, com tempo de aplicação de caga de 10 

segundos, conforme a norma ASTM D 2240 – Standard Test Method for Rubber 

Property – Durometer Hardness. 

Foram realizadas 5 medições para cada caso e obtida a média destes 

valores. 

 

3.2.8 Ensaios de tração à ruptura. 
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Foram realizados ensaios de tração à ruptura em amostras dos 4 materiais, 

nas direções longitudinal e transversal ao sentido de laminação do material, em 

amostras antes e após o envelhecimento em óleo. Para tanto, utilizou-se uma 

máquina universal de ensaios Instron, modelo 33R4467, com célula de carga 1 kN, 

extensômetro vertical DL, velocidade de deslocamento de 10 mm/min e 

comprimento inicial de 20 mm. A norma de referência foi a ASTM D 638 – Standard 

Test Method for Tensile Properties of Plastics. 

Nestes ensaios foram obtidos resultados da tensão na máxima carga, da 

deformação máxima e do módulo de elasticidade. Foram realizadas 5 medições para 

cada caso e obtida a média destes valores. 

 

3.2.9 Medição da rugosidade superficial 

 

Foram realizadas medições da rugosidade superficial dos corpos (discos) e 

dos contra corpos (esferas), utilizando um Interferômetro Talisurf-CCI, do fabricante 

Taylor Robson Precision, com resolução de 1024 x 1024 pontos. As medições, tanto 

dos corpos como dos contra corpos, foram realizadas em amostras novas. 

Para o caso das esferas (contra corpo), foram realizadas duas medições, em 

duas esferas novas, totalizando 4 medições. Foi utilizada lente de aumento de 50x, 

obtendo uma área de medição de 0,30 mm x 0,30 mm. 

Para o caso dos discos (corpos), foram realizadas 5 medições para cada 

material, totalizando 20 medições. Foi utilizada lente de aumento de 20x, obtendo 

uma área de medição de 0,80 mm x 0,80 mm. 

Os parâmetros de rugosidade medidos e as normas de referência foram: 

 Rugosidade Ra – média do perfil de alturas a partir de uma linha média (ISO 

4287:1997 Geometrical product specifications (GPS) – Surface texture: Profile 

method – Terms, definition and surfasse texture parameters). 

 Rugosidade Sa – média aritmética do valor absoluto da altura em relação ao 

plano médio da superfície (ISO 25178-2:2012 Geometrical product 

specifications (GPS) – Surface texture: Areal. Part 2: Terms, definitions and 

surfasse texture parameters). 

Foram realizadas 5 medições para cada caso e obtida a média destes 

valores. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados e discussões dos ensaios 

realizados nas formulações de PTFE.   

 

4.1 ANÁLISE TERMODINÂMICO MECÂNICA (DMTA) 

 

Na TABELA 11, são apresentados os valores das temperaturas, sendo que a 

primeira é a de transição vítrea (Tg) do polímero e a segunda é atribuída à transição 

sólido-sólido (Ts), ou transição cristalina, que o PTFE apresenta (CONTE; PINEDO; 

IGARTUA, 2013). A FIGURA 47 mostra as curvas tangente delta (tan δ) em função 

da temperatura (ºC), onde também é possível observar que os compósitos B, C e D 

possuem temperatura de Tg menor em relação ao PTFE e temperatura de Ts maior, 

o que pode ser devido a componentes utilizados nas composições do PTFE e/ou 

tratamento térmico ocorrido durante o processamento.  

 

TABELA 11 – RESULTADOS DOS ENSAIOS DMTA 

 Tg (ºC) Ts (ºC) 

Amostras A (PTFE) -87,3 26,2 

Amostras B (PTFE + fibra de 
vidro + MoS2) 

-95,4 32,2 

Amostras C (PTFE + fibra de 
carbono + poliéster) 

-93,8 33,7 

Amostras D (PTFE + carbono 
+ grafite) 

-95,4 28,4 

FONTE: O autor. 
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FIGURA 47 – RESULTADO DO ENSAIO DMTA. 

 

FONTE: O autor. 

 

4.2 CALORIMETRIA DIFERENCIAL EXPLORATÓRIA (DSC) 

 

Foi realizado um ensaio DSC em uma amostra de PTFE sem carga. O 

resultado obtido encontra-se na FIGURA 48. Observa-se a presença de 3 picos 

endotérmicos, cujos os valores estão apresentados na TABELA 12. Esses valores 

correspondem às temperaturas da transição sólido-sólido (Ts) e da temperatura de 

fusão (Tm). 

Nas temperaturas de transição sólido-sólido (Ts), supõe-se que estejam 

ocorrendo as transições cristalinas de triclínica (abaixo de 21,4ºC), passando para 

hexagonal (entre 21,4ºC e 29,5ºC) e, posteriormente, para pseudo-hexagonal (acima 

de 29,5º C), conforme Conte (2013). 
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FIGURA 48 – CURVA CALORIMÉTRICA OBTIDA PARA A AMOSTRA DE PTFE SEM CARGA. 

 

FONTE: O autor. 

 

 

TABELA 12 – RESULTADOS DO ENSAIO DSC 

 Ts (ºC) Tm (ºC) 

Amostras A (PTFE) 21,4 29,5 330,3 

FONTE: O autor. 

 

Para efeitos de comparação, foram realizados os ensaios de DSC nas 

demais amostras, cujos resultados foram comparados com o resultado da amostra 

A. Os resultados são mostrados na FIGURA 51. Conforme pode ser observado, não 

foram encontradas diferenças significativas das temperaturas de transição entre os 4 

materiais ensaiados. 
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FIGURA 49 – CURVA CALORIMÉTRICA OBTIDA PARA TODAS AS AMOSTRAS. 
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FONTE: O autor. 

 

Segundo Vale (2014), é possível calcular o grau de cristalinidade do 

material, dividindo-se a entalpia de fusão do material testado pela entalpia de fusão 

do PTFE 100% cristalino, no caso 82 J/g. Assim, utilizando as entalpias de fusão 

obtidas através do ensaio DSC, foram calculados os graus de cristalinidade dos 4 

materiais estudados. Para o caso dos materiais B, C e D, os graus de cristalinidades 

foram corrigidos, considerando o teor de carga. Os resultados estão na TABELA 13. 

 

TABELA 13 – ENTALPIA DE FUSÃO E GRAU DE CRISTALINIDADE. 

Material Entalpia de Fusão 
(J/g) – ensaio DSC 

Grau de cristalinidade 
(%) 

Grau de cristalinidade 
corrigido (%) 

Amostras A (PTFE) 18,22 22 22 

Amostras B (PTFE + 
fibra de vidro + MoS2) 

10,21 12 9,6 

Amostras C (PTFE + 
fibra de carbono + 

poliéster) 
23,75 29 26,1 

Amostras D (PTFE + 
carbono + grafite) 

20,74 25 
18,8 

FONTE: O autor. 

 

Conforme Dupont (2016), o grau de cristalinidade de polímeros pode afetar 

as propriedades mecânicas, como a resistência à tração. Segundo Zhang e Schlarb 

(2009), o COF e a taxa de desgaste de polímeros são influenciados pelo grau de 
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cristalinidade do polímero. Por outro lado, compósitos poliméricos apresentam uma 

relação mais complexa de tribologia-estrutura, pois possuem mais de uma fase, o 

que também afetam as propriedades mecânicas, como resistência à tração. 

 

4.3 ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO (FTIR) 

 

A FIGURA 50 mostra os resultados obtidos nos ensaios de FTIR. Eles foram 

comparados com a biblioteca de espectros do equipamento, identificando-se que o 

polímero base utilizado foi o PTFE. 

 

FIGURA 50 – RESULTADO DO ENSAIO FTIR. 

 

FONTE: O autor. 

 

A FIGURA 51 corresponde a uma ampliação, mostrando pequenas 

diferenças encontradas nos materiais A e C. O pico identificado como 1, no material 

A, possivelmente corresponde a ligações covalentes do tipo C=O, o que indica que 

foi adicionado algum componente ou polímero que tenha esse tipo de grupamento 

químico, que não está presente na estrutura química do PTFE. O pico identificado 

pelo número 1, no material C, também corresponde à ligação química C=O de 

carbonila e os picos identificados com o número 2 correspondem à ligação C=C de 

Comprimento de onda (cm-1) 
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anel aromático, provavelmente correspondendo ao poliéster aromático presente no 

compósito. 

 

FIGURA 51 – RESULTADO DO ENSAIO FTIR AMPLIADA PARA OS MATERIAIS A E C. 

 

FONTE: O autor. 

 

4.4 ESPECTROMETRIA DIFERENCIAL DE VARREDURA (EDS) 

 

Os resultados de EDS desta seção, com exceção do caso do material A, 

foram obtidos pela análise da região da fratura, realizada após o congelamento com 

nitrogênio. A FIGURA 52 apresenta o resultado do ensaio EDS realizado para o 

material A (PTFE). Como pode ser observado, foram encontrados os elementos 

carbono (C) e flúor (F), comuns da estrutura do PTFE. Foram obtidos 5 espectros 

para esta amostra, mas como todos os resultados foram similares, optou-se por 

mostrar somente um deles. 
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FIGURA 52 – RESULTADO DO ENSAIO EDS PARA UMA AMOSTRA DO MATERIAL A (PTFE). a) 
IMAGEM OBTIDA NO MEV, COM AMPLIAÇÃO DE 300X, ELÉTRONS SECUNDÁRIOS; b) 

ESPECTRO MOSTRANDO A PRESENÇA DOS ELEMENTOS CARBONO E FLÚOR. 

 

FONTE: O autor. 

 

A FIGURA 53 apresenta o resultado do ensaio EDS realizado para o 

material B (PTFE + 15% de Fibra de Vidro + 5 % de MoS2). Foram obtidos espectros 

na matriz polimérica e na fibra. Como pode ser observado no espectro b), foram 

encontrados os elementos Carbono (C) e Flúor (F), comuns da estrutura do PTFE, 

além de Molibdênio (Mo) e Enxofre (S). Já no espectro c), foram encontrados, além 

de C e F, elementos químicos presentes na fibra de vidro, como Cálcio (Ca), 

Oxigênio (O), Alumínio (Al) e Silício (Si).  Foram obtidos 2 espectros para matriz e 2 

para a fibra, mas como todos os resultados foram similares, optou-se por mostrar 

somente um para cada caso. 
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FIGURA 53 – RESULTADO DO ENSAIO EDS PARA UMA AMOSTRA DO MATERIAL B (PTFE + 
FIBRA DE VIDRO + MOS2). a) IMAGEM OBTIDA NO MEV, COM AMPLIAÇÃO DE 500X, 

ELÉTRONS SECUNDÁRIOS; b) ESPECTRO OBTIDO EM UM PONTO DA MATRIZ, MOSTRANDO 
A PRESENÇA DOS ELEMENTOS C E F, MO E S; c) ESPECTRO OBTIDO NA FIBRA, 

MOSTRANDO OS ELEMENTOS C, F, O, CA, AL E SI. 

 

FONTE: O autor. 

 

A FIGURA 54 mostra o resultado do EDS realizado em uma amostra do 

material C (PTFE + 5% de Fibra de Carbono + 5% Poliéster Aromático). Foram 

obtidos 2 espectros, sendo o primeiro na fibra e o segundo na matriz polimérica, em 

uma região afastada da fibra. Para ambos os casos, foram encontrados somente os 

elementos C e F. 

Pela análise das FIGURA 54 b) e c), é possível observar que o elemento 

químico Flúor está em maior quantidade na região longe da fibra, confirmando que 

se trata de fibra de carbono. Apesar da fibra de carbono ser composta basicamente 
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do elemento químico Carbono, o EDS detectou Flúor sobre ela, possivelmente 

sendo uma quantidade residual, aderida sobre a superfície da fibra. 

 

FIGURA 54 – RESULTADO DO ENSAIO EDS PARA UMA AMOSTRA DO MATERIAL C (PTFE + 
FIBRA DE CARBONO + POLIÉSTER AROMÁTICO). a) IMAGEM OBTIDA NO MEV, COM 
AMPLIAÇÃO DE 500X, ELÉTRONS SECUNDÁRIOS; b) ESPECTRO SOBRE A FIBRA, 

MOSTRANDO A PRESENÇA DOS ELEMENTOS C E F; c) ESPECTRO EM UM PONTO LONGE DA 
FIBRA, MOSTRANDO A PRESENÇA DE C E F. 

 

FONTE: O autor. 

 

A FIGURA 55 apresenta o resultado do EDS realizado em uma amostra do 

material D (PTFE + 23% Carbono + 2% Grafite). Foram encontrados somente os 

elementos C e F, visto que tanto o grafite quanto o carbono são compostos 

formados pelo elemento químico carbono. 
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FIGURA 55 – RESULTADO DO ENSAIO EDS PARA UMA AMOSTRA DO MATERIAL D (PTFE + 
CARBONO + GRAFITE). a) IMAGEM OBTIDA NO MEV, COM AMPLIAÇÃO DE 500X, ELÉTRONS 

SECUNDÁRIOS; b) ESPECTRO MOSTRANDO A PRESENÇA DOS ELEMENTOS C E F. 

 

FONTE: O autor. 

 

4.5 DUREZA SHORE D 

 

Os resultados dos ensaios de dureza Shore D são apresentados na TABELA 

14. Comparando-se os valores das amostras antes do envelhecimento em óleo, é 

possível observar que somente as amostras D apresentaram diferença mais 

significativa em relação à dureza das demais amostras, possivelmente por ser o 

compósito com maior adição de cargas (25%). Já com relação às amostras após o 

envelhecimento em óleo, todas apresentaram valores próximos. 

Realizando a comparação entre antes e após o envelhecimento em óleo, 

pode-se observar que não houve alteração significativa para as amostras A, B e C. 

Contudo, as amostras D apresentaram pequena redução na dureza, se aproximando 

dos valores das demais amostras. 

Possivelmente as pequenas variações da dureza em relação aos diferentes 

materiais esteja associada ao fato de os enchimentos estarem dispostos de forma 

dispersa e, por estarem ligados fisicamente a matriz polimérica, não causam 

alteração em sua estrutura. Assim, na medição da macro dureza, acaba 

prevalecendo a propriedade do material de base, ou seja, do PTFE. 

 



99 
 

TABELA 14 – RESULTADOS DOS ENSAIOS DE DUREZA SHORE D PARA AS AMOSTRAS 
NOVAS 

  

Antes do envelhecimento em 
óleo 

Após o envelhecimento em 
óleo 

Amostras A (PTFE) 48 ± 1 48,5 ± 0,5 

Amostras B (PTFE + fibra de 
vidro + MoS2) 

49 ± 1 49 ± 1 

Amostras C (PTFE + fibra de 
carbono + poliéster) 

48,2 ± 0,9 47,2 ± 0,9 

Amostras D (PTFE + carbono 
+ grafite) 

51,7 ± 0,5 49 ± 1 

FONTE: O autor. 

 

4.6 ENSAIOS DE TRAÇÃO À RUPTURA  

 

A FIGURA 56 mostra exemplos de curvas tensão vs deformação para todos 

os materiais estudados, na condição antes do envelhecimento em óleo, para as 

amostras cortadas no mesmo sentido da laminação. Estas curvas estão sendo 

apresentadas apenas para exemplicar o comportamento das amostras nos ensaios 

de tração. Comportamentos similares foram obtidos para os demais casos. 

 

FIGURA 56 – EXEMPLOS DE CURVAS TENSÃO VS DEFORMAÇÃO. a) ANTES DO 
ENVELHECIMENTO EM ÓLEO; b) APÓS O ENVELHECIMENTO EM ÓLEO. 

 

FONTE: O autor. 
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A TABELA 15 mostra os valores da tensão de tração na máxima carga 

(MPa), para as condições antes e após o envelhecimento em óleo, no sentido da 

laminação e perpendicular a ela. Analisando-se os resultados das duas direções de 

corte é possível observar que os materiais possuem anisotropia, possivelmente 

proveniente do processo de laminação, tendo em vista que este processo tende a 

alinhar as cadeias poliméricas no mesmo sentido da conformação do material. 

A anisotropia permanece para ambas as condições, com exceção para as 

amostra A, na qual o valor do sentido da laminação se aproximou do sentido 

perpendicular a esta, para a condição após o envelhecimento em óleo. Já as 

amostras C e D, apresentaram aumento no valor de tensão após o envelhecimento 

nas duas direções. 

 

TABELA 15 – TENSÃO DE TRAÇÃO NA MÁXIMA CARGA (MPa) 

Amostras 

Antes do envelhecimento em óleo 
Após o envelhecimento em 

óleo 

Direção de corte das amostras Direção de corte das amostras 

Sentido da 
Laminação 

Perpendicular à 
Laminação 

Sentido da 
Laminação 

Perpendicular à 
Laminação 

Amostras A 
(PTFE) 

14,8 ± 0,4 20 ± 2 19 ± 1 21 ± 2 

Amostras B 
(PTFE + fibra de vidro + 

MoS2) 
19,0 ± 0,6 16 ± 1 20 ± 1 15 + 1 

Amostras C 
(PTFE + fibra de carbono 

+ poliéster) 
19,6 ± 0,1 17,1 ± 0,8 21,9 ± 0,4 19,0 ± 0,4 

Amostras D 
(PTFE + carbono + 

grafite) 
9,6 ± 0,3 7,3 ± 0,8 11,5 ± 0,5 8,9 ± 0,8 

FONTE: O autor. 

 

A FIGURA 57 corresponde ao gráfico em barras dos valores da Tabela 15, 

separados pela direção de corte das amostras. Para o caso do mesmo sentido da 

laminação, (a), verifica-se que as amostras A, C e D tiveram a tensão de ruptura 

aumentada para a condição após o envelhecimento em óleo, enquanto que as 

amostras B permaneceram no mesmo patamar. Para a direção vertical (b), 

considerando os respectivos desvios padrão, as amostras A e B não apresentaram 
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diferenças significativas, enquanto que as amostras C e D apresentaram tensão de 

ruptura maior para a condição após o envelhecimento. 

 

FIGURA 57 – TENSÃO DE TRAÇÃO NA MÁXIMA CARGA (MPa). a) MESMO SENTIDO DA 
LAMINAÇÃO; b) PERPENDICULAR A LAMINAÇÃO. 

 

 

FONTE: O autor. 

 

A amostra B, apesar de conter fibra de vidro, o que teoricamente aumenta a 

resistência à tração, apresentou resistência próxima da amostra A (PTFE puro). 

Possivelmente, isto esteja relacionado com o grau de cristalinidade dos materiais, 

que, no caso da amostra A, é maior, 22%, contra 12% da amostra B. Outro fator é 

que as fibras não são orientadas, pois a orientação da fibra aumentaria a resistência 

à tração no sentido da orientação.  
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Conforme será visto na seção 4.10, a amostra D apresentou uma grande 

quantidade de poros. Isso pode estar relacionado com a baixa resistência à tração, 

quando comparado com as demais amostras. 

A TABELA 16 mostra os valores do módulo de elasticidade (MPa) para as 

condições antes e após o envelhecimento em óleo, considerando o corte no sentido 

da laminação e perpendicular a este. Analisando os resultados, é possível observar 

que o módulo de elasticidade também é influenciado pela direção de corte das 

amostras. 

 

TABELA 16 – MÓDULO DE YOUNG (MPa) E RESPECTIVOS DESVIOS PADRÃO. 

Amostras 

Antes do envelhecimento em óleo Após o envelhecimento em óleo 

Direção de corte das amostras Direção de corte das amostras 

Sentido da 
Laminação 

Perpendicular à 
Laminação 

Sentido da 
Laminação 

Perpendicular à 
Laminação 

Amostras A 
(PTFE) 

259 ± 3 261 ± 21 403 ± 17 294 ± 19 

Amostras B 
(PTFE + fibra de vidro 

+ MoS2) 
206 ± 11 224 ± 14 361 ± 12 253 ± 16 

Amostras C 
(PTFE + fibra de 

carbono + poliéster) 
172 ± 1 134 ± 33 221 ± 18 353 ± 9 

Amostras D 
(PTFE + carbono + 

grafite) 
73 ± 6 140 ± 6 162 ± 14 220 ± 26 

FONTE: O autor. 

 

A FIGURA 58 corresponde ao gráfico em barras dos valores da TABELA 16, 

separados pela direção de corte das amostras. Tanto para as amostras cortadas no 

sentido da laminação, (a), quanto para as perpendiculares a laminação, (b), verifica-

se que todas as amostras tiveram o módulo de elasticidade aumentado para a 

condição após o envelhecimento em óleo. 
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FIGURA 58 – MÓDULO DE ELASTICIDADE (MPa). a) MESMO SENTIDO DA LAMINAÇÃO; b) 
PERPENDICULAR A LAMINAÇÃO. 

 

 

FONTE: O autor. 

 

O aumento do módulo de elasticidade traz como consequência o 

enrijecimento do material. A causa pode estar associada ao longo tempo de 

permanência em uma temperatura acima da transição sólido-sólido apresentada na 

FIGURA 8, resultando em uma possível alteração cristalina do material. 

A TABELA 17 mostra os valores da deformação (%) na ruptura para as 

condições antes e após o envelhecimento em óleo, considerando o corte no sentido 

da laminação e perpendicular a este. Analisando os resultados, é possível observar 

que as deformações também são influenciadas pela direção de corte das amostras, 

confirmando a anisotropia. Ainda, as amostras que tiveram maior alongamento são 

as que possuem fibras incorporadas, o que é um ótimo indício da qualidade do 
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compósito, visto que compósitos com pouca interação com as fibras tendem a ter 

ruptura precoce.  

Comparando as amostras antes e após envelhecimento, verifica-se que as 

amostras A, C e D apresentaram redução na deformação apenas em uma das 

direções, enquanto a amostra B apresentou redução da deformação nas duas 

direções, indicando que todas a as amostras foram afetadas pelo envelhecimento 

térmico em óleo. No entanto, as variações são pequenas, indicando que a exposição 

ao óleo não causará grandes alterações nas propriedades mecânicas desses 

materiais.  

 

TABELA 17 – DEFORMAÇÃO MÁXIMA (%) E RESPECTIVOS DESVIOS PADRÃO. 

Amostras Antes do envelhecimento em 
óleo 

Após o envelhecimento em óleo 

Direção de corte das amostras Direção de corte das amostras 

Sentido da 
Laminação 

Perpendicular à 
Laminação 

Sentido da 
Laminação 

Perpendicular à 
Laminação 

Amostras A 
(PTFE) 

118 ± 19 149 ± 17 117 ± 14 113 ± 11 

Amostras B 
(PTFE + fibra de vidro + 

MoS2) 
260 ± 17 252 ± 8 238 ± 13 184 ± 14 

Amostras C 
(PTFE + fibra de carbono 

+ poliéster) 
242 ± 13 245 ± 16 240 ± 10 229 ± 13 

Amostras D 
(PTFE + carbono + 

grafite) 
69 ± 14 45 ± 9 49 ± 9 45 ± 6 

FONTE: O autor. 

 

A FIGURA 59 corresponde ao gráfico em barras dos valores da TABELA 17 

separados pela direção de corte das amostras. 
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FIGURA 59 – DEFORMAÇÃO MÁXIMA (%). A) MESMO SENTIDO DA LAMINAÇÃO; b) 
PERPENDICULAR A LAMINAÇÃO. 

 

 

FONTE: O autor. 

 

4.7 RUGOSIDADE DAS ESFERAS 

 

A TABELA 18 mostra os resultados dos parâmetros Sa e Ra. Os valores da 

rugosidade da esfera correspondem à superfície espelhada, o que resulta em menores 

coeficientes de atrito quando deslizando contra o PTFE, comparando com superfícies com 

acabamento polido (QUAGLINI et al. 2009 apud SILVA, 2006). Superfícies mais lisas 

favorecem o desgaste adesivo e o mecanismo de desgaste está associado à transferência 

de material para o contra corpo devido à adesão (VALE; SILVA, 2015). 
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TABELA 18 – RESULTADOS DAS MEDIÇÕES DE RUGOSIDADE DAS ESFERAS 

Ra Horizontal (nm) Ra Vertical (nm) Sa (nm) 

14 ± 1 15  ± 2 28 ± 1 

FONTE: O autor. 

 

4.8 RUGOSIDADE DOS DISCOS 

 

A TABELA 19 mostra os resultados dos parâmetros Sa e Ra para os discos. 

É possível observar que o PTFE puro tem a superfície mais lisa do que a dos 

compósitos B, C e D. A adição de outros materiais tende a deixar a superfície do 

material acabado mais rugosa. 

 

TABELA 19 – RESULTADOS DAS MEDIÇÕES DE RUGOSIDADE DOS DISCOS 

 

Ra Horizontal 

(m) 

Ra Vertical 

(m) Sa (m) 

Amostras A (PTFE) 0,5 ± 0,1 0,5 ± 0,2 1,4 ± 0,2 

Amostras B 
(PTFE + Fibra de Vidro + MoS2) 

1,7 ± 0,7 2,0 ± 0,4 2,8 ± 0,4 

Amostras C 
(PTFE + Fibra de Carbono + 

Poliéster Aromático) 
1,6 ± 0,7 2,4 ± 0,8 2,6 ± 0,5 

Amostras D 
(PTFE + Carbono + Grafite) 

3,2 ± 0,7 3,2 ± 0,5 5,1 ± 0,5 

FONTE: O autor. 

 

4.9 TRIBOLOGIA 

 

Nesta seção, primeiramente serão apresentados os valores dos coeficientes 

de atrito dinâmico médios e as temperaturas máximas atingidas durante os ensaios 

de desgaste, além dos desgastes mássicos para as condições de amostras antes e 

após o envelhecimento em óleo. Na sequência, são discutidas as influências da 

composição química e da velocidade no coeficiente de atrito, considerando 

separadamente as condições antes e após o envelhecimento em óleo. 
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4.9.1 Coeficiente de atrito cinético 

 

Nos ensaios de tribologia, os resultados encontrados para o comportamento 

dos coeficientes de atrito, em função da distância percorrida, apresentaram a 

presença do transiente inicial (running-in) e do estado permanente (steady-state), 

conforme comentado por Hutchings (1992). Assim, para o cálculo dos coeficientes 

de atrito médios, considerou-se somente a região do estado permanente. Para isso, 

estabeleceu-se que a média fosse calculada após uma determinada distância 

percorrida pelo ensaio. A FIGURA 60 é um exemplo de uma curva de coeficiente de 

atrito pela distância percorrida, mostrando os regimes transiente e permanente. Para 

o cálculo das médias, foi considerado o intervalo de 1000 metros até 2000 metros. 

 

FIGURA 60 – EXEMPLO DO COMPORTAMENTO DO COEFICIENTE DE ATRITO, MOSTRANDO 
AS REGIÕES DE REGIME TRANSIENTE E PERMANENTE. 

 

FONTE: O autor. 

 

Os valores de coeficiente de atrito dinâmico entre os quatro materiais e as 

esferas de Carboneto de Tungstênio, para as diferentes velocidades tangenciais e 

antes e após o envelhecimento em óleo, estão apresentados na FIGURA 61. Os 

resultados para a condição antes do envelhecimento mostram que a amostra A 

apresentou os menores valores de coeficiente de atrito dinâmico (COF), que, no 

entanto, aumentaram com o aumento da velocidade de deslizamento. 

Para o caso desta amostra, o aumento do COF em função do aumento da 

velocidade tangencial pode estar associado com o aumento da temperatura, pois, 

como será visto no item 4.9.2, a amostra A apresentou aumento da temperatura no 
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contato em função do aumento da velocidade tangencial. Segundo Silva (2006), um 

aumento na temperatura leva a uma redução gradual no módulo de elasticidade e na 

resistência ao cisalhamento, com um consequente aumento da área real de contato, 

aumentando a adesão entre os corpos. 

A amostra B não apresentou alteração significativa do COF com o aumento 

da velocidade tangencial, enquanto que a amostra C apresentou pequena redução. 

Já a amostra D apresentou pequeno aumento do COF com a variação da velocidade 

tangencial de 2 m/s para 4 m/s e permaneceu praticamente constante de 4 m/s para 

6 m/s. 

Na condição após o envelhecimento em óleo, todos os materiais 

apresentaram comportamento bem diferente do caso anterior. Para a amostra A, o 

COF aumentou quanto a velocidade passou de 2 m/s para 4 m/s e depois reduziu 

quando passou de 4 m/s para 6 m/s. Além disso, os valores do COF não foram tão 

baixos como os encontrados anteriormente. A amostra B apresentou redução do 

COF com a passagem da velocidade tangencial de 2 m/s e 4 m/s e aumento deste 

parâmetro de 4 m/s para 6 m/s. A amostra C apresentou aumento no COF com o 

aumento da velocidade tangencial de 2 m/s para 4 m/s e permaneceu constante de 

4 m/s para 6 m/s. A amostra D apresentou os menores coeficientes de atrito, sendo 

o menor valor encontrado para a velocidade de 4 m/s.  

 

FIGURA 61 – COEFICIENTES DE ATRITO DINÂMICO PARA CADA VELOCIDADE. a) ANTES DO 
ENVELHECIMENTO EM ÓLEO. b) APÓS O ENVELHECIMENTO EM ÓLEO. OBSERVAÇÃO: OS 

PONTOS DO GRÁFICO FORAM CONECTADOS POR RETAS APENAS PARA FACILITAR A 
VISUALIZAÇÃO. 

 

FONTE: O autor. 
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Segundo Vale (2014), a formação de filme transferido, com consequente 

redução do COF, é favorecida por módulos de elasticidade mais baixos. Como 

comentado na seção 4.6, todos os materiais apresentaram aumento do módulo de 

elasticidade para a condição após o envelhecimento em óleo, o que pode explicar o 

aumento dos COFs para as amostras A e C. Já o comportamento da amostra D 

pode estar associado à maior absorção de óleo, pelo fato deste material ser poroso, 

como será visto na seção 4.10. 

Conforme a equação 1, o COF é diretamente proporcional à força de atrito. 

Assim, maiores COFs significam maior energia perdida em forma de atrito, o que 

não é desejável para aplicações em sistemas mecânicos. Porém, como o objetivo 

deste estudo é indicar um material que possa ser utilizado em vedações, é 

necessário considerar não só o COF, mas também, com o mesmo ou até maior grau 

de importância, o desgaste, tendo em vista a necessidade de durabilidade de 

componentes mecânicos. 

Com esses resultados foi possível verificar que, para a condição antes do 

envelhecimento em óleo, apesar da amostra A ter inicialmente menores valores de 

COF, este parâmetro aumentou com a velocidade, o que pode ser um problema 

para aplicação desse material em altas velocidades. Ainda, quando envelhecida em 

óleo, esta amostra teve o maior COF, indicando que a temperatura e o contato com 

o óleo pioram o desempenho tribológico deste material. As demais amostras, na 

condição antes do envelhecimento em óleo, não tiverem grandes alterações, sendo 

que os melhores desempenhos foram para as amostras C e D. Possivelmente estes 

comportamentos estejam associados com a temperatura no contato e com o 

desgaste, conforme será visto nas próximas seções. Já com relação aos ensaios 

com as amostras envelhecidas em óleo, a não repetição dos comportamentos dos 

COFs na condição antes do envelhecimento pode estar associada a presença de 

óleo na superfície, como será visto na seção 4.9.4. 

 

4.9.2 Temperaturas superficiais 

  

Foi verificada a temperatura superficial das amostras durante o ensaio de 

atrito e os resultados estão apresentados na FIGURA 62. Pode ser observado que a 

temperatura cresce rapidamente no início do ensaio, até praticamente estabilizar 
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após o deslocamento de aproximadamente 1000 metros. Todas as amostras 

apresentaram comportamento similar, em todas as velocidades tangenciais 

ensaiadas. 

As amostras A apresentaram as maiores temperaturas registradas, 

chegando ao patamar de 45º C. Este comportamento indica que este material 

dissipou menos calor durante o processo de desgaste. Os demais materiais 

apresentaram comportamento térmico um pouco diferente no início do ensaio, mas 

todos eles (B, C e D) estabilizaram na faixa de 35º C, após o atrito ter chegado ao 

regime permanente. 

 

FIGURA 62 –COMPORTAMENTO DA TEMPERATURA NA REGIÃO DE CONTATO, PARA AS 
AMOSTRAS ANTES DO ENVELHECIMENTO EM ÓLEO. 

 

FONTE: O autor. 

 

Como para cada condição de ensaio (velocidade tangencial e material) 

foram realizados três ensaios de deslizamento, para efeitos de comparação de 

resultados, foi considerada a maior temperatura medida em cada caso e calculada a 

média aritmética dos três valores. Os resultados estão apresentados na FIGURA 63. 

Para todos os casos, a temperatura da superfície na região do desgaste 

aumentou com o aumento da velocidade tangencial de deslizamento. As maiores 

temperaturas médias, considerando todas as condições ensaiadas, foram para a 

amostra A, na velocidade de 6 m/s, tanto antes quanto após o envelhecimento em 

óleo. A menor temperatura média obtida antes do envelhecimento em óleo ocorreu 
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para a amostra C, atingindo 27,1º C para 2 m/s. Para a condição após o 

envelhecimento, a amostra que teve a menor temperatura média foi a D, com valor 

na ordem de 28,4º C, também para 2 m/s. 

 

FIGURA 63 – VARIAÇÃO DA TEMPERATURA EM FUNÇÃO DA VELOCIDADE PARA OS 4 
MATERIAIS, NAS CONDIÇÕES: a) ANTES DO ENVELHECIMENTO EM ÓLEO; b) APÓS O 

ENVELHECIMENTO EM ÓLEO. OBSERVAÇÃO: OS PONTOS DO GRÁFICO FORAM 
CONECTADOS POR RETAS APENAS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO. 

 

FONTE: O autor. 

 

O aumento da temperatura normalmente é seguido de uma redução de 

propriedades mecânicas, como o módulo de elasticidade, com consequente 

aumento do atrito (SILVA, 2006), o que foi observado claramente na amostra A. 

Além disso, os valores obtidos de temperatura estão próximos ou acima da transição 

sólido-sólido do polímero, o que deve influenciar as propriedades do material. 

Assim, para a condição antes do envelhecimento, o material C é o mais 

indicado para utilização em velocidades de 2 m/s e 4 m/s e os materiais B, C e D 

para a velocidade de 6 m/s. Para a condição após o envelhecimento em óleo, o 

material D é o mais indicado, pois, para todas as velocidades testadas, atingiu as 

menores temperaturas superficiais, dentre os materiais estudados. 

 

4.9.3 Análise do comportamento do atrito das amostras antes do envelhecimento 

em óleo 
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Nesta seção são apresentados primeiramente os resultados e discussões 

acerca dos ensaios de atrito antes do envelhecimento, considerando o efeito da 

variação da velocidade tangencial e da composição química. Na sequência, são 

apresentados os resultados e discussões para as amostras após o envelhecimento 

em óleo. 

 

4.9.3.1 Efeito da velocidade no coeficiente de atrito 

 

Para avaliação da velocidade no coeficiente de atrito, foram feitas curvas do 

coeficiente de atrito dinâmico em função da distância percorrida no ensaio de 

deslizamento. Os resultados estão na FIGURA 64.  Pode-se dizer que os 

coeficientes de atrito dos materiais A e C são influenciados pela velocidade de 

deslizamento, o que não ocorre para os materiais B e D. 

Analisando os resultados para o material A, é possível verificar que existe 

alteração do COF em função das distintas velocidades tangenciais de deslizamento. 

O regime transiente deste material foi pequeno, encerrando-se em 

aproximadamente 130 m. 

Para a velocidade de 2 m/s, a amostra A apresentou dois patamares 

distintos de regime permanente, sendo que o primeiro deles foi de aproximadamente 

0,10 e o segundo de 0,07. Este “degrau” no COF é explicado por Blau (2009) como 

sendo proveniente de vários fatores, entre eles a maior transferência de filme para a 

superfície do contra corpo. Possivelmente este fenômeno esteja associado com a 

temperatura na superfície, que, para este caso, chegou próximo aos 46º C, vide por 

similaridade a FIGURA 62. 

Para as velocidades de 4 m/s e 6 m/s, os coeficientes médios foram de 0,11 

e 0,15, respectivamente, sem a ocorrência de “degrau”. Também é possível 

observar, comparando com as demais amostras, que o coeficiente de atrito 

apresentou certa instabilidade para as três velocidades. Esta instabilidade é 

explicada por Blau (2009) como sendo característica de desgaste adesivo. 

Para o material B, foi possível verificar que o comportamento do COF foi 

mais estável durante todo o ensaio e não houve alteração do mesmo com o 

aumento da velocidade. Já a região transiente é maior do que a do material A. O 

coeficiente de atrito inicia próximo a 0,22 e diminui com o aumento da distância 
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percorrida, até atingir o regime estável em aproximadamente 0,16. Os valores mais 

altos no início do ensaio sugerem certa relação com a rugosidade superficial. 

O material C apresentou comportamento similar ao B, porém com redução 

do COF com o aumento da velocidade tangencial de 2 m/s para 4 m/s, passando de 

0,16 para 0,14. De 4 m/s para 6 m/s, o COF se manteve constante. 

O material D também apresentou comportamento similar ao B, sendo que o 

COF foi de aproximadamente 0,16 para todos os casos. Recorrendo aos resultados 

de rugosidade da TABELA 19, em que se nota que o material D possui os maiores 

valores, o que pode induzir a conclusão de que este material apresentaria os 

maiores coeficientes de atritos iniciais. Porém, como pode ser observado, o COF 

inicial do material D é igual ou menor do que os materiais B e C. 

Esta não influência da rugosidade, para este caso, pode ser proveniente da 

presença de grafite, que atua como um lubrificante sólido. Outra hipótese, segundo 

Blau (2009), é que como o PTFE é mais macio do que a esfera de tungstênio, o 

efeito da rugosidade inicial é desprezível. 

Por outro lado, a amostra A apresentou menor rugosidade superficial 

(TABELA 19) e também menores COFs iniciais. Talvez, para este material, a 

rugosidade estar associada aos baixos COFs iniciais. 
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FIGURA 64 – CURVAS DO COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO EM FUNÇÃO DA DISTÂNCIA 
PERCORRIDA, PARA CADA MATERIAL, ANTES DO ENVELHECIMENTO EM ÓLEO. a) 

AMOSTRAS A; b) AMOSTRAS B; E c) AMOSTRAS C; d) AMOSTRAS D. 

 

FONTE: O autor. 

 

4.9.3.2 Efeito da composição química no coeficiente de atrito 

 

Na FIGURA 65 são apresentadas as curvas coeficiente de atrito dinâmico 

pela distância percorrida no ensaio de deslizamento, separados por velocidades 

tangenciais. Analisando os resultados pode-se dizer que a composição química dos 

materiais afeta o coeficiente de atrito, em relação ao material da amostra A (que não 

tem adiação de cargas), mesmo todos eles tendo como base, e em maior 

quantidade, o PTFE. 

A FIGURA 65 (a) mostra as diferenças encontradas para os materiais 

estudados, para o caso da velocidade de 2 m/s. É possível observar que os 

materiais B, C e D apresentam comportamento semelhantes entre si, tendo apenas 

comportamento diferente no regime transiente. Após atingirem o regime 

permanente, estes 3 materiais ficaram com COFs de aproximadamente 0,16. O 

comportamento do coeficiente de atrito deles difere do material A, tanto em valores 
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quanto em estabilidade. Estes resultados sugerem que os materiais adicionados ao 

PTFE para formar os compósitos B, C e D tendem reduzir a adesão, tendo em vista 

o desaparecimento da instabilidade, e aumentar a força de atrito, devido aos 

maiores valores de COFs. 

Na velocidade de 4 m/s, abordada na FIGURA 65 (b), os materiais B, C e D 

não tiveram comportamento tão semelhante como para 2 m/s. Todas as amostras 

apresentaram diferenças nos regimes transientes, tendo que percorrer uma distância 

maior ou menor até o regime permanente. Os coeficientes de atrito relativos aos 

materiais B e D ficaram no patamar próximo a 0,17, enquanto que o relativo ao 

mateiral C ficou em 0,15 e o relativo ao A ficou em 0,11. Estas diferenças entre as 

distâncias percorridas até atingir o regime permanente pode ter associação com o 

desgaste, tendo em vista o início da formação de filme transferido. 

Para a velocidade de 6 m/s, ilustrada na FIGURA 65 (c), os comportamentos 

dos COFs dos materiais B e D se aproximaram, sendo diferentes os valores médios. 

Já para o material C, os valores do COF ficaram mais baixos que os B e D, porém o 

formato da curva COF vs Distância é similar a deles. Para todos os materiais, os 

COFs ficaram compreendidos no intervalo de 0,13 a 0,17.  
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FIGURA 65 – CURVAS DO COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO EM FUNÇÃO DA DISTÂNCIA 
PERCORRIDA, PARA CADA UMA DAS 3 VELOCIDADES. a) 2 M/S; b) 4 M/S; E c) 6 M/S. 

 

 

 

FONTE: O autor. 

 

a) 

b) 

c) 
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4.9.4 Análise do comportamento do atrito das amostras após do envelhecimento em 

óleo 

 

4.9.4.1 Efeito da velocidade no coeficiente de atrito após envelhecimento em óleo  

 

Para avaliação da velocidade no coeficiente de atrito das amostras 

envelhecidas em óleo, foram feitas curvas do coeficiente de atrito dinâmico pela 

distância percorrida no ensaio de deslizamento, sendo os resultados apresentados 

na FIGURA 66. Pode-se dizer que a velocidade de deslizamento afetou o coeficiente 

de atrito de todos os materiais. Comparando com a FIGURA 64, verifica-se que o 

comportamento dos coeficientes de atrito está diferente do da condição antes do 

envelhecimento em óleo, principalmente no início do ensaio, ou seja, no regime 

transiente. Este fato pode estar associado à presença de óleo na superfície das 

amostras. 

Os regimes transientes apresentados pelos materiais A, B e C sugerem que, 

no início do ensaio, as superfícies dos materiais continham resíduo de óleo. 

Suspeita-se que o processo de limpeza utilizado (cetona) não foi suficiente para 

remover todo o óleo, pois ocorreu a permeação do mesmo para os poros dos 

materiais. 

Assim, os coeficientes de atrito são menores no início do ensaio e 

aumentam com a distância percorrida, o que sugere que na medida em que o óleo é 

removido pelo processo de atrito, o coeficiente de atrito aumenta. Este fato também 

pode ser confirmado pela análise das curvas do material A, nas quais não se 

verificam instabilidades do COF no regime transiente. 

Já no regime permanente, tem-se a ocorrência da instabilidade do COF, 

sugerindo que com o desaparecimento do filme de óleo entre as superfícies, inicia-

se o processo de desgaste por adesão, conforme citado por Blau (2009). Por outro 

lado, o material D não apresentou regime transiente tão característico como os 

demais e manteve-se em um patamar quase que constante durante todo o ensaio. 

Com relação ao efeito das diferentes velocidades tangenciais, o material A 

apresentou diferenças somente no regime transiente, o que sugere que as diferentes 

velocidades eliminam a camada de óleo mais rapidamente ou mais lentamente. O 

material B apresentou aumento do COF quando se aumentou a velocidade 
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tangencial de 4 m/s para 6 m/s. Além disso, percebe-se um leve decaimento do COF 

até o final do ensaio, indicando que possivelmente este material não tenha atingido o 

regime permanente nesta distância de deslocamento. 

O material C apresentou aumento do coeficiente de atrito com a alteração da 

velocidade tangencial de 2 m/s para 4 m/s e permaneceu no mesmo patamar de 4 

m/s para 6 m/s. O material D não apresentou diferenças no COF para as 

velocidades de 2 m/s e 4 m/s e aumentou para a velocidade de 6 m/s. O 

comportamento diferenciado do material D em relação aos demais, tendo os 

menores coeficientes de atrito e sem diferenças significativas entre as regiões 

transiente e permanente, sugere que ele tenha absorvido mais óleo durante o 

processo de envelhecimento e que o filme de óleo permaneceu entre as superfícies 

durante todo o ensaio de atrito. 

 

FIGURA 66 – CURVAS DO COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO EM FUNÇÃO DA DISTÂNCIA 
PERCORRIDA, PARA CADA MATERIAL, APÓS O ENVELHECIMENTO EM ÓLEO. a) AMOSTRAS 

A; b) AMOSTRAS B; E c) AMOSTRAS C; D) AMOSTRAS D. 

 

FONTE: O autor. 
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4.9.4.2 Efeito da composição química no coeficiente de atrito 

 

Na FIGURA 67, são apresentadas as curvas de coeficiente de atrito 

dinâmico pela distância percorrida no ensaio de deslizamento, separadas por 

velocidades tangenciais. Analisando os resultados em questão, pode-se dizer que a 

composição química dos materiais afeta o coeficiente de atrito, em relação ao 

material puro, mesmo todos eles tendo como base, e em maior quantidade, o PTFE. 

Para esta condição de envelhecimento em óleo e para todas as velocidades 

testadas, o material que apresentou os maiores coeficientes de atrito foi o A (PTFE 

puro). Já o que apresentou menores COFs foi o D (PTFE + carbono + grafite).  

Comparando os resultados da FIGURA 67 com os da FIGURA 65, pode-se 

dizer que o envelhecimento em óleo altera tanto o comportamento do coeficiente de 

atrito em função da distância percorrida quanto os valores médios atingidos em 

regime permanente. Como o envelhecimento foi realizado em alta temperatura e na 

presença de óleo, não se pode afirmar qual destes parâmetros teve maior influência. 
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FIGURA 67 – CURVAS DO COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO EM FUNÇÃO DA DISTÂNCIA 
PERCORRIDA. A) 2 M/S; B) 4 M/S; E C) 6 M/S. 

 

 

 

FONTE: O autor. 

 

c) 

b) 

a) 
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4.9.5 Desgaste das amostras antes do envelhecimento 

 

Na FIGURA 68, são apresentados os resultados das medições de desgaste 

mássico, para as amostras antes do envelhecimento em óleo. Verifica-se que o 

material A (PTFE) apresentou o pior desempenho no desgaste, enquanto que o 

material C (PTFE + fibras de carbono + poliéster aromático) apresentou o melhor, 

tendo perdido até 4 vezes menos material que aquele. Este maior desgaste da 

amostra A também foi observado por Farias et al. (2007), por Song et al. (2016) e 

por Khoddamzadeh et al. (2009) em testes de desgastes comparativos entre o PTFE 

e compósitos com matriz deste material. Segundo Conte e Igartua (2012), o 

aumento da condutividade térmica e da difusividade do PTFE, através da adição de 

outros materiais, melhora a resistência ao desgaste por adesão. 

O material A apresenta aumento do desgaste quando a velocidade 

tangencial de deslizamento passa de 2 m/s para 4 m/s. Ocorreu, contudo, redução, 

voltando ao mesmo patamar dos 2 m/s, quando passa de 4 m/s para 6 m/s. 

O comportamento do desgaste do material C pode ter relação com o 

coeficiente de atrito, tendo em vista que este material apresenta COF menor do que 

os materiais B e D, conforme pode ser verificado na FIGURA 65. Ainda, o COF 

deste material diminuiu com o aumento da velocidade, podendo isso ter contribuído 

com a redução do desgaste. 

O material B também apresentou baixo desgaste para as velocidades 

tangenciais de 2 m/s e 6 m/s, porém o desgaste aumentou para a velocidade de 4 

m/s. Conforme proposto por Bauri e Surappa (2008), a adição de fibras de carbono e 

de vidro melhoram a resistência ao desgaste do PTFE, devido a estes materiais 

atuarem no sentido de suportarem as cargas aplicadas ao compósito. 

O material D apresentou desgaste praticamente constante para as 

velocidades de 2 m/s e de 4 m/s e redução para 6 m/s. Como este material teve 

desempenho pior do que os materiais B e C, supõe-se que a influência do grafite 

como lubrificante sólido tenha sido menor do que a influência do MoS2 e do poliéster 

aromático. Isto pode estar associado à relação de quantidade entre grafite carbono 

(somente 2% de grafite para 23% de carbono), pois Bauri e Surappa  (2008) 

encontraram taxas de desgaste muito baixas para o composto contendo 75% PTFE 
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+ 18% de carbono + 7 % de grafite. Uma maior quantidade de grafite pode contribuir 

com a redução do desgaste. 

Esperava-se que o material B tivesse um melhor desempenho do que o C, 

por ter uma maior quantidade de fibras em sua composição. Porém, o material C 

apresentou o melhor desempenho. Isto pode ser influência da lubrificação sólida e 

enrijecimento promovidos pelas grandes cadeias do poliéster aromático. Ainda, 

segundo Song et al. (2016) e Bauri (2008), quando as fibras de vidro são removidas 

da matriz do compósito, por efeito do atrito, as mesmas tentem a atuar como 

partículas abrasivas, causando danos tanto no compósito quanto no contra corpo. 

Khoddamzadeh et al. (2009) consideram que quaisquer partículas de maior dureza 

possam causar desgaste por abrasão quando se soltam da matriz do compósito, 

elevando a taxa de desgaste. Como o material B possui mais fibras do que o C, 

supõe-se que ele tenha apresentado maior desgaste por abrasão. 

 

FIGURA 68 – CURVAS DE DESGASTE (MG) EM FUNÇÃO DAS VELOCIDADES ENSAIADAS. 
OBSERVAÇÃO: OS PONTOS DO GRÁFICO FORAM CONECTADOS POR RETAS APENAS PARA 

FACILITAR A VISUALIZAÇÃO. 

  

FONTE: O autor. 

 

Comparando-se os resultados da FIGURA 68 com os da FIGURA 61 (a), 

verifica-se que o desgaste pode não estar diretamente relacionado com o coeficiente 

de atrito. O material que apresentou o menor coeficiente de atrito foi o A, porém, 
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este mesmo material foi o que apresentou o pior desgaste. Esta não relação entre 

taxa de desgaste e coeficiente de atrito também foi observada por Khoddamzadeh et 

al. (2009). 

Por outro lado, o desgaste parece estar associado com a temperatura, pois, 

como pode ser verificado na FIGURA 63 (a), o material A atingiu as maiores 

temperaturas superficiais entre os materiais estudados. Segundo Blau (2009), com o 

aumento da temperatura, tanto o material quanto o filme transferido passam a 

suportar menos carga, o que pode aumentar a taxa de desgaste. 

A FIGURA 69 mostra exemplos da transferência de filme para a superfície 

do contra corpo (esferas) durante os ensaios de desgaste. É possível observar que o 

material A transfere material em forma de partículas enquanto que o filme transferido 

dos materiais B, C e D parecem se aglomerar nas esferas, formando uma espécie 

de cavaco. 

Para o material A, a fragmentação das partículas é maior do que os demais 

materiais. Segundo Song et al. (2016), a redução da taxa de desgaste está 

associada a transferência de filme de forma contínua. Segundo Bauri e Surappa  

(2008), enchimentos, em geral, reduzem a fragmentação do PTFE em larga escala 

e, consequentemente, diminuem a taxa de desgaste. Já os filmes transferidos pelas 

amostras B, C e D tiveram comportamento mais contínuo que os da amostra A, que, 

com a fragmentação do filme, apresentou maior desgaste. 
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FIGURA 69 – PARTÍCULAS TRANSFERIDAS PARA A SUPERFÍCIE DAS ESFERAS DURANTE OS 
ENSAIOS DE DESGASTE. a) AMOSTRA A; b) AMOSTRA B; c) AMOSTRA C; d) AMOSTRA D. 

 

FONTE: O autor. 

 

Durante os ensaios com as amostras envelhecidas em óleo, percebeu-se 

que os processos compressivos provenientes do contato da esfera e até mesmo do 

método de fixação das amostras fizeram com que óleo permeasse do interior das 

amostras para a superfície. A FIGURA 70 ilustra este efeito. Isto acabou 

impossibilitando a medição do desgaste, pois não foi possível separar o que era 

material desgastado e o que era óleo. 
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FIGURA 70 – AMOSTRA DO MATERIAL D MOSTRANDO O ÓLEO QUE FOI EXPULSO DO 
MATERIAL DURANTE O ENSAIO DE TRIBOLOGIA. a) AMOSTRA MONTADA NO DISPOSITIVO DE 

FIXAÇÃO; b) AMOSTRA FORA DO DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO. 

 

FONTE: O autor. 

 

Na tentativa de encontrar uma solução para a medição do desgaste das 

amostras envelhecidas em óleo, pensou-se em medir o volume de material 

removido, através da medição da largura e da profundidade da pista de desgaste. 

Porém, como pode ser verificado da FIGURA 71, encontrou-se grande variação da 

largura da pista, o que impossibilitou que esta metodologia fosse utilizada. Um outro 

problema da medição geométrica é a impossibilidade de separar a parcela de 

desgaste da parcela de deformação plástica. 

 

FIGURA 71 – IMAGEM OBTIDA POR MEIO DE MEV PARA UMA AMOSTRA DO MATERIAL B 
MOSTRANDO A GRANDE VARIAÇÃO DA LARGURA DA REGIÃO DESGASTADA. 

 

FONTE: O autor. 
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4.10 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

 

Por meio de ensaios de microscopia diferencial de varredura, foi possível 

caracterizar a forma como os enchimentos estão dispostos na matriz do PTFE, para 

os materiais B e C. Já para o material D, essa determinação não foi possível, 

possivelmente pelo fato de as partículas de carbono e de grafite serem menores. 

A FIGURA 72 mostra a disposição das fibras de vidro e do MoS2. Em a), é 

possível verificar que tanto as fibras quanto as partículas de MoS2 (partículas 

esbranquiçadas) estão dispostas de forma irregular, ou seja, sem uma orientação 

definida. Em b), foi realizada a medição dimensional de uma das fibras de vidro, 

para identificar que são fibras curtas, pois o comprimento é menor do que 20 vezes 

o diâmetro (RAM, 1997). 

 

FIGURA 72 – IMAGEM OBTIDA POR MEIO DE MEV PARA UMA AMOSTRA DO MATERIAL B. a) 
FIBRAS DESORIENTADAS E MoS2 DISPERSO; b) DIMENSÕES DE UMA FIBRA DE VIDRO. 

  

FONTE: O autor. 

 

A FIGURA 73 mostra a disposição das fibras de carbono. Em a), é possível 

verificar que as fibras estão dispostas de forma irregular, ou seja, sem uma 

orientação definida. Em b), foi realizada a medição dimensional de uma das fibras de 

a) b) 
Fibras 

MoS2 
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carbono, para identificar que são fibras curtas, pois o comprimento é menor do que 

20 vezes o diâmetro (RAM, 1997). 

 

FIGURA 73 – IMAGEM OBTIDA POR MEIO DE MEV PARA UMA AMOSTRA DO MATERIAL B 

  

FONTE: O autor. 

 

Com relação às análises realizadas nas regiões desgastadas, não foram 

encontradas diferenças nos mecanismos de desgastes e no material particulado 

para as diferentes velocidades. Assim, os resultados são mostrados separados 

apenas por tipo de material. Também não foram observadas diferenças significativas 

nas análises considerando as amostras antes e após o envelhecimento em óleo. 

Logo, estão sendo apresentadas somente as análises das amostras antes do 

envelhecimento. 

A FIGURA 74 mostra algumas imagens obtidas por MEV para as análises 

das superfícies desgastadas e das partículas formadas durante os ensaios de atrito 

para o material A. Nela é possível observar a pista de desgaste em a), as fibrilas 

formadas durante o desgaste em b), o aspecto geral da pista de desgaste em c) e as 

partículas geradas durante o desgaste em d) e em e). 

A formação de fibrila ocorre, normalmente, quando o PTFE tem baixo grau 

de cristalinidade, o que é o caso do PTFE avaliado. Com o aumento da mesma e, 

20,12 µm 

a) b) 

Fibras 
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consequentemente, com a redução da mobilidade molecular, a formação de fibrilas 

diminui consideravelmente (CONTE; IGARTUA, 2012). 

FIGURA 74 – IMAGENS OBTIDAS POR MEIO DE MEV NA ANÁLISE DO DESGASTE DO 
MATERIAL A. a) PISTA DESGASTADA E SENTIDO DE ROTAÇÃO(30X); b) FIBRILA FORMADA 

DURANTE O DESGASTE (150X); c) ASPECTO GERAL DA PISTA DE DESGASTE (300X); d) 
PARTÍCULAS DO DESGASTE (100X).  

  

  

FONTE: DO AUTOR 

 

A FIGURA 75 mostra algumas imagens obtidas por MEV para as análises 

das superfícies desgastadas e das partículas formadas durante os ensaios de atrito 

Sentido 

de 

rotação 

6 m/s 

a) b) 

6 m/s 

4 m/s 6 m/s 



129 
 

para o material B. Nela é possível observar a pista de desgaste em a), as fibrilas 

formadas durante o desgaste em b), o sulco proveniente do arraste de uma fibra em 

c), uma fibra de vidro em d), o deslocamento de fibras de vidro em e) e em f) e as 

partículas proveniente do desgaste em g) e em h). Nota-se formação de menor 

quantidade de fibrilas quando comparado com a amostra A. 

FIGURA 75 – IMAGENS OBTIDAS POR MEIO DE MEV NA ANÁLISE DO DESGASTE DO 
MATERIAL B. A) PISTA DESGASTADA E SENTIDO DE ROTAÇÃO (30X); B) FIBRILA FORMADA 

DURANTE O DESGASTE (300X); C) SULCO POSSIVELMENTE FORMADO PELO 
DESPRENDIMENTO E ARRASTE DE UMA FIBRA (300X); D) FIBRA DE VIDRO (2000X); E) LOCAL 
DE ONDE FOI ARRANCADO UMA FIBRA DE VIDRO (150X); F) FIBRA DE VIDRO PARCIALMENTE 

ARRANCADA DA MATRIZ POLIMÉRICA (1000X); G) PARTÍCULAS DO DESGASTE (150X); H) 
PARTÍCULAS DO DESGASTE COM A PRESENÇA DE FIBRAS DE VIDRO (300X). 

  

Sentido 

de 

rotação 

6 m/s 

a) 

4 m/s 
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b) 

6 m/s 

c) 

6 m/s 

d) 

e) 

6 m/s 

f) 

6 m/s 
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FONTE: O autor. 

 

A FIGURA 76 mostra algumas imagens obtidas por MEV para as análises 

das superfícies desgastadas e das partículas formadas durante os ensaios de atrito 

para o material C. Nela é possível observar a pista de desgaste em a), o aspecto 

geral da região desgastada em b), o sulco proveniente do arraste de uma fibra em 

c), as fibrilas formadas durante o desgaste em d), uma fibra de carbono em e) e as 

partículas proveniente do desgaste em f). 

g) 

6 m/s 

h) 

6 m/s 
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FIGURA 76 – IMAGENS OBTIDAS POR MEIO DE MEV NA ANÁLISE DO DESGASTE DO 
MATERIAL C. A) PISTA DESGASTADA E SENTIDO DE ROTAÇÃO (30X); B) ASPECTO GERAL DA 

PISTA DE DESGASTE (300X); C) SULCO POSSIVELMENTE FORMADO PELO 
DESPRENDIMENTO E ARRASTE DE UMA FIBRA (1000X); D) FIBRILA FORMADA DURANTE O 
DESGASTE (150X); E) DETALHE DE UMA FIBRA DE CARBONO (1000X); F) PARTÍCULAS DO 

DESGASTE COM A PRESENÇA DE FIBRAS DE VIDRO (100X). 

  

  

Sentido 

de 

rotação 
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a) 
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b) 
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d) 
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FONTE: O autor. 

 

A FIGURA 77 mostra algumas imagens obtidas por MEV para as análises 

das superfícies desgastadas e das partículas formadas durante os ensaios de atrito 

para o material D. Nela é possível observar a pista de desgaste em a), o aspecto 

geral da região desgastada em b), a presença de poros próximos a região 

desgastada em c) e as partículas provenientes do desgaste em d) e em e). Para 

este material, não foi observada a formação de fibrilas nas amostras analisadas no 

MEV. Porém, não pode-se garantir que elas não foram formadas. 

 

2 m/s 

e) 

2 m/s 

f) 
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FIGURA 77 – IMAGENS OBTIDAS POR MEIO DE MEV NA ANÁLISE DO DESGASTE DO 
MATERIAL D. A) PISTA DESGASTADA E SENTIDO DE ROTAÇÃO (30X); B) ASPECTO GERAL DA 

PISTA DE DESGASTE (300X); C) PRESENÇA DE POROS PRÓXIMOS A PISTA DE DESGASTE 
(150X); D) PARTÍCULAS DO DESGASTE (150X); E) PARTÍCULAS DO DESGASTE (400X). 

  

  

FONTE: O autor. 

 

 

 

Sentido 

de 

rotação 

6 m/s 

a) 

4 m/s 

b) 

6 m/s 

c) 

6 m/s 

d) 



135 
 

4.11 RESUMO DOS RESULTADOS 

 

A TABELA 20 apresenta os resultados dos ensaios realizados para a 

condição antes do envelhecimento em óleo, de forma reduzida. Para os resultados 

de tração, módulo de elasticidade e deformação, foram considerados os valores 

mais significativos, independentemente da direção de corte das amostras. 

É possível observar que, o material A tem propriedades mecânicas similares 

às dos demais materiais. Porém, este material apresentou maior desgaste entre os 

estudados. Este resultado pode estar relacionado com o fato de o material ter 

apresentado as maiores temperaturas superficiais, por dissipar menos temperatura, 

ou por não ter elementos de enchimento, que atuem como reforço das propriedades 

mecânicas ou efeito lubrificante. Além disso, ficou claro que nem sempre baixos 

COFs resultam em baixos desgastes. 

O material C, com apenas 10% de enchimento de materiais reforçantes e 

autolubrificantes, apresentou o menor desgaste, tendo atingido temperaturas 

superficiais e COFs similares aos dos materiais B e D. Isso mostra que os reforços 

adicionados, mesmo que em pequenas proporções, alteraram significativamente as 

características de atrito do PTFE. 

Os materiais B e D apresentaram desgaste intermediário, entre A e C, com 

COFs nos mesmos patamares. O material D apresentou propriedades mecânicas 

inferiores aos demais, possivelmente devido à quantidade de poros em sua 

estrutura. 

A TABELA 21 apresenta os resultados dos ensaios realizados para a 

condição após o envelhecimento em óleo, de forma reduzida. Para os resultados de 

tração, módulo de elasticidade e deformação, foram considerados os valores mais 

significativos, independentemente da direção de corte das amostras. Foi possível 

observar que, em termos de propriedades mecânicas, todos os materiais 

apresentaram alterações, principalmente no módulo de elasticidade, sugerindo que 

os materiais enrijeceram. Os COFs também tiveram alterações, sendo que esta 

característica piorou para os materiais A e C e melhorou para os B e D. 

Infelizmente, não foi possível medir o desgaste para esta condição, 

impossibilitando uma comparação quantitativa com a condição antes do 

envelhecimento em óleo. 
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TABELA 20 – RESULTADOS RESUMIDOS PARA A CONDIÇÃO ANTES DO ENVELHECIMENTO EM ÓLEO 

Material 
COF 

Temperatura superficial (° 
C) 

Desgaste (mg) Dureza 
Tensão 
Máxima 

Módulo de 
Young 

Deformação 

2 m/s 4 m/s 6 m/s 2 m/s 4 m/s 6 m/s 2 m/s 4 m/s 6 m/s Shore D (MPa) (MPa) (%) 

A (PTFE) 
0,075 ± 
0,015 

0,112 ± 
0,009 

0,152 ± 
0,007 

37,6 ± 
0,2 

40,5 ± 
0,9 

45,7 ± 
0,6 

14 ± 1 17 ± 1 
13,9 ± 

0,6 
48 ± 1 20 ± 2 261 ± 21 149 ± 17 

B (PTFE + fibra de 
vidro + MoS2) 

0,164 ± 
0,006 

0,167 ± 
0,002 

0,168 ± 
0,002 

30,6 ± 
0,0 

34,6 ± 
0,8 

36,6 ± 
1,9 

6 ± 1 
10,4 ± 

0,2 
6 ± 1 49 ± 1 19,0 ± 0,6 224 ± 14 260 ± 17 

C (PTFE + fibra de 
carbono + poliéster 

aromático) 

0,154 ± 
0,003 

0,147 ± 
0,002 

0,147 ± 
0,002 

27,1 ± 
1,2 

29,5 ± 
2,4 

35,6 ± 
0,7 

5 ± 1 
4,5 ± 
0,6 

3 ± 1 48,2 ± 0,9 
19,63 ± 

0,08 
172 ± 1 245 ± 16 

D (PTFE + carbono 
+ grafite) 

0,152 ± 
0,004 

0,163 ± 
0,001 

0,160 ± 
0,001 

30,0 ± 
0,0 

32,7 ± 
0,4 

35,6 ± 
0,2 

13 ± 3 14 ± 1 
10,7 ± 

0,8 
51,7 ± 0,5 9,6 ± 0,3 140 ± 6 69 ± 14 

FONTE: O AUTOR. 

 
TABELA 21 – RESULTADOS RESUMIDOS PARA A CONDIÇÃO APÓS O ENVELHECIMENTO EM ÓLEO 

Material 
COF Temperatura superficial (° C) Desgaste (mg) Dureza 

Tensão 
Máxima 

Módulo de 
Young 

Deformação 

2 m/s 4 m/s 6 m/s 2 m/s 4 m/s 6 m/s 2 m/s 4 m/s 6 m/s Shore D (MPa) (MPa) (%) 

A (PTFE) 
0,204 ± 
0,008 

0,223 ± 
0,15 

0,217 ± 
0,015 

31,8 ± 
0,3 

35,7 ± 
1,8 

43,0 ± 
1,3 

- - - 48,5 ± 0,5 21 ± 2 403 ± 17 117 ± 14 

B (PTFE + fibra de 
vidro + Mos2) 

0,156 ± 
0,004 

0,151 ± 
0,005 

0,184 ± 
0,006 

30,9 ± 
0,2 

35,6 ± 
1,7 

37,4 ± 
0,4 

- - - 49 ± 1 20 ± 1 361 ± 12 238 ± 13 

C (PTFE + fibra de 
carbono + poliéster 

aromático) 

0,167 ± 
0,003 

0,199 ± 
0,003 

0,198 ± 
0,003 

30,0 ± 
0,9 

34,4 ± 
0,6 

38,9 ± 
1,8 

- - - 47,2 ± 0,9 21,9 ± 0,4 353 ± 9 240 ± 10 

D (PTFE + carbono 
+ grafite) 

0,135 ± 
0,001 

0,102 ± 
0,001 

0,136 ± 
0,001 

28,4 ± 
0,8 

32,0 ± 
0,3 

34,2 ± 
0,6 

- - - 49    ± 1 11,5 ± 0,5 220 ± 26 49 ± 9 

FONTE: O AUTOR. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Neste capítulo, serão apresentadas as conclusões deste trabalho, em que foi 

estudado o comportamento tribológico do PTFE puro e de outros três compósitos 

formados a partir deste material, em ensaios do tipo esfera contra disco, com 

esferas de carboneto de tungstênio, carga normal e distância percorrida fixas e com 

a variação da velocidade tangencial de deslizamento. Além disso, foram foram 

também realizados alguns ensaios de caracterização de materiais, cujas conclusões 

específicas serão apresentadas preliminarmente. 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS 

 

 Todos os materiais apresentaram uma transição sólido-sólido em 

temperaturas próximas à temperatura ambiente, possivelmente devido a 

alterações cristalográficas localizadas; 

 A dureza dos materiais é semelhante para os materiais A, B e C, 

possivelmente porque o ensaio utilizado foi o de macrodureza. O material 

D apresentou maior dureza, possivelmente devido à elevada quantidade 

do enchimento carbono. Após o envelhecimento em óleo, as durezas dos 

materiais A, B e C continuaram próximas, enquanto a do material D 

diminuiu, possivelmente devido à permeação de óleo para o interior da 

estrutura do material; 

 Nos ensaios de tração, foi possível observar que os materiais são 

anisotrópicos, possivelmente devido ao processo de laminação, que tende 

a orientar as moléculas do PTFE; 

 Através da análise dos resultados do módulo de Young, foi possível 

observar que todos os materiais sofreram enrijecimento devido ao tempo 

de exposição a elevada temperatura; 

 Através da utilização do MEV, foram identificadas formações de fibrilas, 

características de materiais com baixo grau de cristalinidade. 

 Através da utilização do MEV nas amostras B e C, foram identificados 

sulcos formados na superfície, possivelmente devido ao desgaste abrasivo 

proveniente das fibras que se soltam da matriz; 
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5.2 COMPORTAMENTO TRIBOLÓGICO 

 

 A temperatura do contato estabiliza após os primeiros 1000 m percorridos 

nos ensaios de atrito, estando este fato possivelmente relacionado com 

estabilização do desgaste e, consequentemente, da transferência de filme 

para o contra corpo. Porém, não foram realizadas medições que 

comprovem esta afirmação; 

 A temperatura no contato aumenta com o aumento da velocidade 

tangencial de deslizamento, para todos os materiais estudados; 

 Nos ensaios de desgaste com o PTFE puro, mediram-se as maiores 

temperaturas superficiais dentre os materiais estudados. Isto pode estar 

ligado ao fato de que os elementos adicionados ao PTFE para formar os 

compósitos estudados aumentam a condutividade térmica do mesmo; 

 O PTFE puro apresentou os menores valores do coeficiente de atrito 

cinético, porém foi o material que mais perdeu massa durante os ensaios 

de atrito. Assim, baixos coeficientes de atrito não necessariamente 

resultam em baixo desgaste; 

 Instabilidades no coeficiente de atrito cinético do material A indicam a 

ocorrência de desgaste por adesão; 

 O material que contém carbono e grafite apresentou desgaste mais 

acentuado do que os materiais que contêm fibras de vidro e de carbono, 

possivelmente porque a quantidade de grafite presente no compósito era 

muito pequena para atuar efetivamente como um lubrificante sólido; 

 A presença de óleo na superfície das amostras que foram submetidas ao 

envelhecimento faz com que o coeficiente de atrito no início do ensaio seja 

mais baixo do que no caso das amostras que não foram envelhecidas. 

Com exceção do material D, que manteve os mesmos níveis de COF 

durante todo o ensaio, os demais materiais têm os respectivos COF’s 

aumentados conforme o óleo superficial vai sendo eliminado; 

 Com relação ao material mais indicado para a utilização sem lubrificação, 

recomenda-se o material C (90% PTFE + 5% fibra de carbono + 5 % 

poliéster aromático), pois foi o que apresentou o menor desgaste, 
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independentemente da velocidade de deslizamento ensaiada. Já para a 

condição em contato com óleo lubrificante, apesar de não ter-se 

conseguido quantificar o desgaste, o material D (75% PTFE + 23% 

carbono + 2% grafite) é o mais indicado, pois apresentou o menor 

coeficiente de atrito cinético durante os ensaios realizados, possivelmente 

pelo fato de ser poroso e, assim, absorver uma considerável quantidade 

de óleo. 

 

5.3 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Algumas considerações podem ser feitas para trabalhos futuros, as quais 

surgiram durante o desenvolvimento da presente dissertação. São elas: 

 Implementação de um sistema para o monitoramento da perda de 

massa durante o ensaio, permitindo verificar a variação da taxa de 

desgaste em relação ao tempo. Assim, possivelmente se consiga 

identificar o momento de início de transferência de filme para o contra 

corpo; 

 Ensaios para a avaliação do atrito e desgaste com contra corpos com 

acabamentos diferentes; 

 Caracterização do filme transferido para o contra corpo; 

 Identificação dos mecanismos de desgaste; 

 Ensaios com lubrificação e com uma metodologia que permita 

quantificar o desgaste das amostras; 

 Aplicar no piloto reduzido da usina os materiais selecionados para 

verificar o desempenho como vedação do óleo e, também, para 

verificar o desempenho nas velocidades de deslizamento reais. 
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ANEXO A – FOLHA DE DADOS DO ÓLEO TEXADO REGAL 68 
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