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RESUMO 

As turbinas e os geradores de usinas hidrelétricas são sustentados por 
mancais, elementos mecânicos que fornecem apoio a um eixo em rotação. No 
sentido de mitigar o efeito do atrito, os mancais são continuamente lubrificados e o 
lubrificante, além de ser exposto ao calor, apresenta turbilhonamento e parte de seu 
volume passa para o estado de vapor, o que podem causar vários problemas devido 
a condensação fora das cubas dos mancais, dentre eles: ambiental devido ao  
lançamento de alíquotas de lubrificantes nos rios pelo canal de fuga; técnicos como 
a  reposição de óleo, danos na isolação elétrica do gerador, obstrução dos canais de 
ventilação do estator e custo com equipe de operação e manutenção; econômica 
devido aumento de custo do homem x hora, possíveis autuações da ANEEL e maior 
consumo de óleo; de segurança do trabalho devido a acidentes de trabalho por 
queda e escorregamento. Uma alternativa para minimizar esses problemas é a 
utilização de mancais do tipo autolubrificantes. Com essa premissa o presente 
estudo consiste na avaliação do comportamento tribológico de compostos 
poliméricos comerciais a fim de estudar a viabilidade técnica de se aplicar esses 
materiais em mancais de pequenas unidades geradoras horizontais. Para isso foram 
selecionados três compostos poliméricos, os quais tiveram sua composição química 
preponderante identificada como: poliéster para o material 1 e poliuretano para os 
materiais 2 e 3. Estes foram avaliados pela técnica de caracterização de EDS 
(análise de energia dispersiva de raios X), DSC (calorimetria diferencial de 
varredura), FTIR (espectroscopia de Infravermelho), TGA (análise 
termogravimétrica), dureza Shore D, ensaios de rugosidade, determinação de 
densidade e o ensaio tribológico propriamente dito. 

Foram realizados ensaios de atrito, do tipo pino contra disco, para isso foram 
produzidos corpos de prova, dos materiais estudados, em formatos de pinos que 
foram submetidos ao atrito contra um substrato rotatório de aço inoxidável AISI 304. 
As amostras foram ensaiadas em distâncias e carga aplicada constante e três 
velocidades tangenciais diferentes. Foram realizadas medições do coeficiente de 
atrito cinético, da temperatura no contato e do desgaste. Esses procedimentos 
permitiram traçar o comportamento dos materiais, permitindo uma comparação entre 
as amostras. 

Os materiais 1 e 3 não sofreram alterações no coeficiente de atrito quando 
aumentada a velocidade tangencial. O material 3 apresentou o menor coeficiente de 
atrito dentre os materiais estudados. Os lubrificantes sólidos desprendidos dos 
materiais 2 e 3 tenderam a aderir à pista de ensaio formando um filme lubrificante. O 
material 1 teve a sua lubrificação feita imediatamente no momento do contato e não 
através da formação constante de filme. 

Para a aplicação proposta, o material 3 aparenta ser o mais indicado dentre 
os materiais estudados, devido a estabilidade e menores valores de coeficiente de 
atrito. Porém, considerando a severidade da aplicação é necessário fazer maiores 
estudos sobre o desgaste deste material. 

 
Palavras-chave: Atrito; Coeficiente de Atrito; Desgaste; Poliéster; 

Poliuretano. 
 
 



 
 

ABSTRACT 

The turbines and generators of hydroelectric plants are supported by 
bearings, mechanical elements that provide support to an axis in rotation. In order to 
mitigate the effect of friction, the bearings are continuously lubricated and the 
lubricant, besides being exposed to the heat, does whirl and part of its volume 
passes to the vapor state, which can cause several problems due to condensation 
outside the bearing housings. The problems can be of environmental matters, due to 
the leakage of aliquots of lubricants in the rivers; technical due the replacement of oil, 
damage to the electrical insulation of the generator, obstruction of stator ventilation 
channels and cost with operation and maintenance staff; economic due the increase 
of the cost of the man x hour, possible fines of ANEEL and greater consumption of 
oil; workplace safety due to work accidents by falling and slipping. An alternative to 
minimize these problems is the use of self-lubricating bearings. With this premise the 
present study consists in the evaluation of the tribological behavior of polymeric 
compounds in order to study the technical feasibility of applying these materials to 
small horizontal generating units. To that end, three polymer compounds were 
selected, which had preponderant composition identified as: polyester  to Material 1 
and polyurethane to materials 2 and 3. These materials were assessed by the EDS 
characterization technique, DSC (differential scanning calorimetry), FTIR (infrared 
spectroscopy), thermogravimetry, Shore D hardness, roughness tests, density 
determination and the tribological test itself. 

Friction tests, pin-to-disk, were carried out. For this purpose, test specimens 
of the studied materials were produced in pin shapes that were submited to friction 
against an AISI 304 stainless steel rotating substrate. Samples were tested at 
constant distances and load at three different speeds. Kinetic friction coefficient, 
contact temperature and wear were measured. These procedures allow tracing the 
behavior of the materials, allowing a comparison between the samples. 

Materials 1 and 3 did not change the coefficient of friction when the tangential 
velocity was increased. Material 3 presented the lowest coefficient of friction among 
the studied materials. The solid lubricants released from materials 2 and 3 tended to 
adhere to the test lane forming a lubricating film. Material 1 had its lubrication done 
immediately upon contact and not through constant film formation. 

For the proposed application, material 3 appears to be the most suitable 
among the materials studied, due to stability and lower coefficient of friction values. 
However, considering the severity of the application it is necessary to make further 
studies on the wear of this material. 

 
Key-words: Friction; Coefficient of friction; Wear; Polyester; Polyurethane. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 MANCAIS E VAPOR DE OLEO 

 

As turbinas e os geradores de usinas hidrelétricas são sustentados por 

mancais, elementos mecânicos que fornecem apoio a um eixo em rotação. Nos 

mancais ocorre um atrito decorrente do contato entre as partes fixas e móveis do 

conjunto e, como consequência, há a geração de calor na região de deslizamento. O 

calor gerado pelo atrito entre mancal e eixo, caso não seja controlado, pode ser 

altamente prejudicial para a estabilidade da unidade geradora e seus componentes, 

uma vez que a viscosidade do óleo diminui com o aumento da temperatura do 

mesmo. No sentido de mitigar o efeito do atrito, os mancais são continuamente 

lubrificados. Neste processo, o lubrificante, além de ser exposto ao calor, é 

submetido a um turbilhonamento e parte de seu volume passa para o estado de 

vapor. 

Quando no estado de vapor, o lubrificante é aspirado para o interior do 

gerador e, no momento em que encontra regiões de menor temperatura, ocorre a 

condensação desse volume de óleo. Essa aspiração deve-se ao sistema de 

ventilação que tem como finalidade resfriar o conjunto elétrico do gerador (rotor e 

estator). 

Os problemas decorrentes da condensação do óleo fora das cubas dos 

mancais são: a) de ordem ambiental: lançamento de alíquotas de lubrificantes nos 

rios pelo canal de fuga; b) ordem técnica: reposição de óleo, danos na isolação 

elétrica do gerador, obstrução dos canais de ventilação do estator e custo com 

equipe de operação e manutenção; c) ordem econômica: aumento de custo do 

homem x hora, possíveis autuações da Agência Nacional de Energia Elétrica – 

ANEEL e maior consumo de óleo; d) ordem de segurança do trabalho: acidentes de 

trabalho por queda e escorregamento. A multa aplicada pela ANEEL, dependendo 

da gravidade do vazamento de óleo, pode chegar a 2% do faturamento anual da 

concessionária.  

O problema de vaporização do óleo e suas implicações afetam diversas 

usinas do Brasil e do exterior. O setor elétrico tem buscado soluções para eliminar 

ou mitigar esse efeito, porém ainda não existe o domínio de uma tecnologia, seja de 
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vedação ou adequação do lubrificante, que garanta que não haja a vaporização de 

óleo e consequente vazamento para fora dos mancais. 

Para relações altas de rotação x carga, especialmente para velocidades 

tangenciais maiores que 17 m/s, as que o mancal é submetido não existem ainda 

vedações que atendam a essa faixa operativa. Nestes casos, os fabricantes utilizam 

elementos construtivos conhecidos como labirintos, que fazem o papel de defletores 

e criam uma barreira para o vazamento de óleo do mancal. No entanto, este sistema 

não é eficiente e apenas dificulta a saída do vapor (MACINTYRE, 1983). 

Atualmente, com a exigência de processos de fabricação mais limpos de 

forma a não agredir o meio ambiente, o uso de óleos lubrificantes tende a ser 

reduzido ou substituído por outro componente menos nocivo ao meio ambiente e ao 

ser humano (FERRARINI, 2014). 

Uma alternativa para solucionar os problemas decorrentes da utilização de 

óleo para a lubrificação de mancais é a adoção de mancais do tipo autolubrificantes, 

que será objeto de estudo deste trabalho. Nesses mancais, o material base é um 

polímero que possui em sua composição elementos que, com o atrito gerado pelo 

movimento entre as partes, se desprendem do material e formam uma película entre 

as partes em movimento. 

Neste trabalho serão analisados e caracterizados três diferentes tipos de 

material polimérico, bem como seu comportamento tribológico, objetivando avaliar a 

viabilidade de aplicação em um mancal horizontal de uma pequena central 

hidrelétrica. 

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

 

Estudar a viabilidade da utilização de materiais poliméricos autolubrificantes 

no uso de mancais de pequenas unidades geradoras horizontais. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar o comportamento tribológico de formulações de polímeros 

autolubrificantes através da determinação da taxa de desgaste, do 

coeficiente de atrito cinético e da temperatura no contato, utilizando o 

ensaio tipo pino disco de acordo com a norma da American Society 
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for Testing and Materials - ASTM G99-17, para diferentes 

velocidades de deslizamento e carga constante, com fluxo constante 

de água com função de resfriamento. 

 Caracterizar os materiais através das técnicas: a) microscopia 

eletrônica de varredura (MEV); b) caracterização de EDS (análise de 

energia dispersiva de raios X), c) avaliação da variação da massa; d) 

calorimetria diferencial de varredura (DSC); e) espectroscopia de 

infravermelho (FTIR); f) medição de densidade; g) medição de 

dureza Shore D; h) medição de rugosidade superficial; i) análise 

termogravimétrica (TGA). 

 Correlacionar as características físico-química dos materiais com os 

respectivos desempenhos tribológicos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 MANCAIS DE DESLIZAMENTO E A GERAÇÃO DE CALOR EM USINAS 

HIDRELÉTRICAS 

 

As unidades geradoras de usinas hidrelétricas, por sua concepção, têm 

componentes em rotação contínua. O elemento responsável por permitir o 

movimento relativo entre a parte estacionária e a parte rotativa da unidade geradora 

é o mancal (GLAVATSKIH et al., 2001). De uma forma didática, pode-se afirmar que 

mancais são suportes ou guias para partes móveis (MOURA; CARRETEIRO,1975). 

Os mancais podem ser de apoio transversal, longitudinal ou lateral dependendo do 

tipo de restrição ao movimento que eles impõem (MOURA e CARRETEIRO,1975; 

MACINTYRE, 1983). 

Na Figura 1 observa-se um desenho esquemático de uma unidade geradora 

horizontal e é possível verificar o mancal combinado ou mancal Guia Escora que 

restringe o empuxo radial do eixo da turbina e o empuxo hidráulico axial. O mancal 

guia é aquele que restringe o movimento radial da unidade (ALVARES, 2007). 

 

Figura 1 – Desenho esquemático de uma unidade geradora horizontal com rotor do tipo Francis 

 

 

Fonte: COPEL (2017) 

 

Na Figura 2, observa-se o desenho em corte de uma unidade geradora da 

usina hidrelétrica Governador Pedro Viriato Parigot de Souza. Destacam-se os 

Mancal  
Guia-Escora Mancal

Guia 
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mancais de deslizamento que sustentam a unidade, são eles: mancal guia superior e 

inferior que restringem o movimento radial do conjunto e mancal escora que 

restringe o movimento longitudinal da unidade geradora.  

 

Figura 2 – Desenho em corte da unidade geradora da Usina Hidrelétrica Gov. Parigot de Souza 

 

Fonte: COPEL (2017) 

 

Com o início do movimento há geração de calor na região de deslizamento 

dos mancais devido ao atrito (GLAVATSKIH et al., 2001; DUARTE JUNIOR, 2005). 
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Com a finalidade de amenizar os efeitos do atrito gerado entre as partes fixas 

e móveis da unidade geradora, como o calor e o eventual desgaste do material, 

utilizam-se lubrificantes sólidos ou líquidos. Estes lubrificantes consistem em sua 

grande maioria de óleos e graxas (MOURA e CARRETEIRO,1975; AUGER, 2011). 

Portanto ressalta-se a importância do lubrificante como atenuante do atrito, mas 

também como controlador de temperatura, uma vez que ele atua na retirada de calor 

gerado pelo movimento relativo entre as partes (BELINELLI, 2011). Um exemplo em 

que o lubrificante tem papel fundamental também na retirada de calor são em 

usinagens e cortes de metais (MENDES, 2014). 

Na Figura 3 é possível observar danos em um mancal de deslizamento 

causados pela lubrificação deficiente. O arraste do metal patente ocorre devido ao 

aumento da temperatura na região de contato. 

 

Figura 3 – Mancal guia apresentando problemas devido à formação deficiente do filme de óleo 

 

 

Fonte: Muzakkir et al. (2011) 

 

Na lubrificação hidrodinâmica a viscosidade do óleo, propriedade que 

determina a resistência do fluido ao cisalhamento, tem importância fundamental, 

pois influencia diretamente as dimensões da espessura mínima da película 

lubrificante que promove o afastamento das superfícies em contato (PROFITO, 

2010). 

O calor gerado pelo atrito é transferido ao lubrificante, logo o projeto de uma 

unidade geradora lubrificada hidrodinamicamente deve prever que a temperatura do 

óleo não exceda os limites estabelecidos, pois isso afeta diretamente a viscosidade 

do lubrificante. A viscosidade do lubrificante é extremamente sensível à temperatura 

de operação. Com o aumento da temperatura a viscosidade do óleo decresce. Do 
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ponto de vista de engenharia é importante conhecer a viscosidade para as 

temperaturas de operação, pois isso influenciará a espessura do filme de óleo entre 

as superfícies (STACHOWIAK; BATCHELOR, 2005). 

Canciam (2014) estudou a relação viscosidade x temperatura de alguns 

óleos lubrificantes sintéticos e semissintéticos, como SAE 5W20, SAE 5W30 e SAE 

5W40 e evidenciou o decréscimo da viscosidade dos mesmos com o aumento da 

temperatura. 

Um estudo foi realizado por GIAP (2010) com óleos vegetais e constatou-se 

que na fase inicial de incremento de temperatura ocorre o decréscimo mais 

significativo de viscosidade, e os aumentos de temperatura subsequentes tem uma 

influência menor na queda dos valores de viscosidade. 

Os gráficos apresentados pela ASTM na seção ASTM D341, ilustram o 

decréscimo da viscosidade para diferentes fluidos lubrificantes (DAUČÍK, 2008). 

A solução adotada pelas concessionárias e fabricantes para manter a 

temperatura do óleo lubrificante dentro de uma faixa ideal é a utilização de 

trocadores de calor. Portanto, a efetividade do trocador de calor desempenha um 

papel fundamental na operação do sistema de geração, seja a nível operacional, 

econômico ou ambiental (NEVES, 2013). 

Os trocadores de calor a placas são largamente empregados em operações 

líquido – líquido, ou seja, água – óleo, com temperaturas e pressões moderadas e 

que exijam flexibilidade e alta eficiência térmica (HEWITT et al.,1994). 

Os trocadores mais utilizados em usinas hidrelétricas são construídos de 

tubos ou placas, onde o fluido a ser refrigerado circula ao redor da área do tubo ou 

da placa, e pelo outro lado da placa ou do tubo circula o fluido refrigerante, 

realizando assim a transferência de calor. A água utilizada no resfriamento, 

geralmente, é captada a montante da usina ou do canal de fuga e é devolvida ao rio 

à jusante da usina (LOPES, 2011). 

A configuração básica de um trocador do tipo placas é um jogo de placas 

corrugadas e os tirantes de aperto e as gaxetas formam os canais de escoamento 

pelos quais os fluidos circulam alternadamente (HEWITT et al.,1994). 

Na Figura 4 é apresentado um trocador de calor do tipo placas e seus 

componentes principais. 
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Figura 4 – Trocador de calor do tipo placas 

 

 

Fonte: Tranter (2017) 

 

2.2 O VAPOR DE ÓLEO E OS SISTEMAS DE VEDAÇÃO 

 

Embora a lubrificação hidrodinâmica seja um método confiável e consolidado 

no meio técnico, num ambiente de usina hidrelétrica este tipo de lubrificação pode 

levar parte do volume de óleo para fora da carcaça do mancal (interior do gerador ou 

ambiente). Este fenômeno acontece devido à atomização do óleo no interior do 

mancal, por ação do calor e turbilhonamento. Por característica construtiva e de 

projeto, o sistema de ventilação do conjunto elétrico do gerador acaba por aspirar o 

óleo atomizado para fora do mancal. Quando isso ocorre, o óleo entra em contato 

com uma região de menor temperatura e condensa, o que leva a uma série de 

problemas, já citados no item 1 (introdução) deste trabalho (JOHNSON, 2012). 

Na Tabela 1 a seguir são apresentadas usinas da Companhia Paranaense 

de Energia (COPEL) ou concessionárias parceiras e as formas de vedação adotada 

para cada empreendimento a fim de evitar a fuga de vapor de óleo. 
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Tabela 1 – Formas de vedação adotadas nas usinas da COPEL e de concessionárias parceiras 

 

USINA SISTEMA DE VEDAÇÃO ADOTADO 

Usina Hidrelétrica Bento 

Munhoz da Rocha Netto 

(UHE GBM) 

A vedação acontece pelo movimento relativo entre labirintos 

de bronze e o eixo. Não existe o contato entre os labirintos e o 

eixo. Este sistema não é eficaz e os problemas decorrentes do 

vazamento de vapor de óleo são evidentes (suspeita-se que 

esse vazamento seja a causa das atuais falhas no isolamento 

das barras do gerador). 

Usina Hidrelétrica 

Governador Ney Aminthas 

de Barros Braga (UHE 

GNB) 

Semelhante ao sistema ao adotado em UHE GBM. Os 

problemas decorrentes do vapor de óleo também são 

evidentes. 

Usina Hidrelétrica 

Governador José Richa 

(UHE GJR) 

O sistema consiste em duas câmaras. Na primeira ocorre a 

injeção de ar e na segunda o ar é extraído com o vapor de 

óleo. Nos extremos das câmaras existe uma lâmina, com 

função de barreira, do material Fenolite (polímero Termofixo). 

Este sistema não é eficaz e os problemas decorrentes do 

vazamento de vapor de óleo são evidentes. 

Usinas Hidrelétricas Santa 

Clara (UHE SCL) e Fundão  

(UHE FND) 

O sistema de vedação é semelhante ao adotado em UHE 

GJR. Porém ao invés de se utilizar um polímero termofixo 

como barreira, utiliza-se um material autolubrificante. Esse 

material fica em contato com o eixo e por ser maleável 

absorve os movimentos oscilatórios naturais de uma unidade 

geradora. Este sistema é eficaz e os problemas decorrentes 

do vazamento de vapor de óleo não são evidentes. 

Usina Hidrelétrica Jayme 

Canet Junior (UHE GJC) 

O sistema de vedação é semelhante ao das UHE’s GBM e 

GNB. A diferença consiste na utilização de graxa com a 

função de barreira. Durante a operação da unidade geradora 

ocorre a expulsão da graxa das câmaras, perdendo a 

funcionalidade. Este sistema não é eficaz e os problemas 

decorrentes do vazamento de vapor de óleo são evidentes. 

Usina Hidrelétrica Colíder 

(UHE CLR) 

O sistema de vedação também consiste em aproveitar o 

movimento relativo do eixo e parte estacionária através da 

injeção de graxa na interface. 

Usina Hidrelétrica Baixo 

Iguaçu 

A usina está na fase de implantação. Porém o sistema de 

vedação será semelhante ao adotado na usina de Santa 

Clara.  

Fonte: Adaptado de Silva (2017) 
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Um parâmetro importante para a seleção do sistema de vedação é a 

velocidade tangencial do eixo da unidade geradora. A velocidade tangencial é obtida 

através da multiplicação da velocidade angular com o raio do eixo em estudo (𝑅) 

(HALLIDAY; RESNICK, 2009). 

 

𝑣𝑡 = 𝑤 × 𝑅 

 

Onde: 

𝑣𝑡 = Velocidade tangencial (m/s) 

w = Velocidade angular (rad/s) 

𝑅 = Raio do eixo (m) 

 

A Tabela 2 a seguir apresenta os sistemas de vedação citados na Tabela 1 e 

as respectivas velocidades tangenciais. 

 

Tabela 2 – Sistemas de vedação e as respectivas velocidades tangenciais das unidades geradoras 

 

Usina Velocidade tangencial (m/s) Sistema de vedação 

UHE GBM 26,29 Sem contato 

UHE GNB 21,68 Sem contato 

UHE GJR 17,15 Sem contato 

UHE SCL / UHE FND 16,21 Com contato - autolubrificante 

UHE GJC 21,99 Sem contato 

UHE CLR 7,54 Com contato - autolubrificante 

UHE Baixo Iguaçu 14,61 Com contato - autolubrificante 

Fonte: Adaptado de Silva (2017) 

 

Observa-se que, para unidades geradoras com velocidades tangenciais 

menores que 16,5 m/s, utilizam-se sistemas de vedações com elementos em contato 

com o eixo. Esse sistema é eficaz nas usinas onde foi utilizado, e eliminou ou 

mitigou os problemas decorrentes do vapor de óleo. Já nas unidades com 

velocidades tangenciais mais elevadas, acima de 16,5 m/s, os sistemas de vedação 

não ficam em contato com o eixo. Segundo Silva (2017), nesses casos a vedação é 

ineficaz e os problemas decorrentes do vapor de óleo são flagrantes, uma vez que 

esse sistema apenas dificulta a saída de óleo. 
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Outras concessionárias do setor elétrico brasileiro também buscaram 

soluções, é o caso de FURNAS e Tractbel Energia que tentaram a utilização de 

exaustores e separadores ar/óleo. Já a Centrais Termopernambuco, em parceria 

com o Centro de Gestão de Tecnologia e Inovação e a Quantum Tecnologia e 

Inovação, estudou através de dois projetos de pesquisa a obtenção um óleo 

lubrificante biodegradável com as mesmas características daquele não-

biodegradável, em uso. O projeto não previa a eliminação do vazamento em 

sistemas hidráulicos, mas a troca de um óleo nocivo ao meio ambiente por outro 

biodegradável. A empresa AECOM, do ramo de tecnologia, sugere a mesma 

abordagem para eliminar o prejuízo ao meio ambiente, a substituição do lubrificante 

por graxas biodegradáveis ou até mesmo mancais autolubrificantes (AUGER, 2011). 

Já a empresa canadense Thordon Bearings Inc. monitora o uso de mancais a base 

de polímeros elastoméricos lubrificados por água (GROVES, 2012). A usina de 

Itaipu também enfrenta este problema e até hoje as medidas adotadas não foram 

eficazes para eliminação do problema. 

 

2.3 LUBRIFICANTES 

 

Qualquer fluido pode funcionar como lubrificante, ao menos teoricamente. 

Além disso, alguns sólidos podem atuar como redutores de atrito, ou seja, lubrificar 

(MOURA; CARRETEIRO, 1975). Já Gonçalves et al. (2011) define como lubrificante 

o material que evita o desgaste por atrito através da formação de filme entre as 

partes móveis de um sistema mecânico. 

De acordo com Liu (2009) apud Parise (2015), a aplicação de lubrificantes é 

o modo mais eficiente de se reduzir o atrito e o desgaste de pares em deslizamento, 

pois evita-se o contato constante das asperezas das superfícies. 

Segundo Mobley (2004) e Bannister (1996), as principais funções dos 

lubrificantes, nas suas diversas aplicações, são as seguintes:  

 Controle do atrito: transformando o atrito sólido em atrito fluido, 

minimizando assim a perda de energia; 

 Controle do desgaste: reduzindo ao mínimo o contato entre as 

superfícies, origem do desgaste; 

 Controle da temperatura: absorvendo o calor gerado pelo contato das 

superfícies (motores, operações de corte e etc.); 
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 Controle da corrosão: evitando que a ação de ácidos destrua os 

metais; 

 Isolante elétrico; 

 Transmissão de força: funcionando como meio hidráulico, 

transmitindo força com um mínimo de perda (sistemas hidráulicos, por 

exemplo); 

 Amortecimento de choques: transferindo energia mecânica para 

energia fluida (como nos amortecedores dos automóveis) e 

amortecendo o choque dos dentes de engrenagens; 

 Remoção de contaminantes: evitando a formação de borras, lacas e 

vernizes; 

 Vedação: impedindo a saída de lubrificantes e a entrada de partículas 

estranhas (função das graxas), e impedindo a entrada de outros 

fluidos ou gases (função dos óleos nos cilindros de motores ou 

compressores). 

 

Segundo Mang e Dresel (2007), uma das principais consequências de 

lubrificação insuficiente é o aumento do consumo de energia e perda de eficiência 

dos equipamentos, pois antes da falha dos componentes de máquina, aparece força 

de atrito excessiva entre eles que acarreta sobrecarga em equipamentos elétricos, 

como bombas e motores. 

Os lubrificantes podem ser classificados pelo estado físico em que se 

encontram: gasoso, sólido, semissólido ou pastosos ou líquidos, sendo estes os 

mais utilizados, (NEALE, 2001). 

 

2.3.1 LUBRIFICANTES LIQUIDOS 

 

Os lubrificantes líquidos, destacando-se os óleos (vegetal, animal, mineral e 

sintético), são os mais empregados atualmente na indústria (NEALE, 2001; 

BELINELLI, 2011). 

Os óleos minerais, constituídos por uma mistura complexa de 

hidrocarbonetos, são derivados da destilação e do refino do petróleo. Suas 

características estão relacionadas basicamente ao tipo do petróleo de origem e ao 
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processo de refino utilizado (MOURA e CARRETEIRO, 1975; AZEVEDO et al., 

2005; BELINELLI, 2011). 

Devido a sua estrutura molecular predominante, ao comprimento das 

cadeias laterais e da razão entre os átomos de carbono das cadeias laterais e dos 

anéis, os óleos básicos podem ser classificados em: parafínicos, naftênicos ou 

aromáticos (MARU, 2003). Os óleos aromáticos não são considerados adequados 

como lubrificantes (MOURA; CARRETEIRO, 1975), sendo assim, os óleos 

comumente utilizados são do tipo parafínico e naftênico, estes derivados do 

petróleo, uma fonte não renovável de origem fóssil (AGUILLON, 1993), 

Os óleos graxos (de origem animal ou vegetal) foram os primeiros tipos de 

lubrificantes a serem utilizados. Aos poucos foram substituídos pelos demais tipos 

de óleo, em especial pelos óleos minerais, principalmente devido a sua instabilidade 

química quando sujeitos a temperaturas elevadas, oxidando-se facilmente, formando 

ácidos e vernizes (KIMURA, 2010; ALVES, 2015). 

De acordo com Alves (2015), os principais exemplos de óleos graxos estão 

representados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Exemplos de óleos animais e óleos vegetais 

 

Óleos animais Óleos vegetais 

- Óleo de sebo bovino; 
- Óleo de mocotó; 
- Óleo de baleia; 
- Óleo de banha de porco; 
- Óleo de lanolina. 

- Óleo de mamona; 
- Óleo de colza; 
- Óleo de palma; 
- Óleo de oliva. 

Fonte: Adaptado de Alves (2015) 

 

Os lubrificantes sintéticos são obtidos através do processo de sinterização 

química de hidrocarbonetos em laboratório. Normalmente são utilizados sob 

condições extremas de temperatura e pressão, apresentando melhor desempenho 

quando comparados aos óleos minerais (AZEVEDO et al., 2005; BELINELLI, 2011).  

Como vantagens dos óleos sintéticos em relação aos óleos minerais pode-

se listar: maior vida útil do lubrificante, redução de depósitos de resíduos em 

reservatórios de óleo, economia nos consumos de óleo e energia, melhor 

refrigeração do equipamento, menos ruídos e vibrações, entre outros. Devido ao 
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custo mais elevado, o emprego dos óleos sintéticos é comumente limitado a locais 

em que os demais tipos de óleo não podem ser utilizados (MANG e DRESEL, 2007; 

BELINELLI, 2011).  

De acordo com Moura e Carreteiro (1975), os óleos sintéticos podem 

classificar-se em cinco grupos: ésteres de ácidos dibásicos; ésteres de 

organofosfatos; ésteres de silicatos; silicones e; compostos de éteres de poliglicol. 

Para conferir propriedades ao lubrificante líquido como maior ou menor 

emulsibilidade, pode-se efetuar misturas entre óleos minerais e óleos graxos (entre 1 

a 30%), originando então os óleos compostos (MOURA e CARRETEIRO, 1975; 

ALVES, 2016). 

Com a finalidade de melhorar ou até mesmo atribuir propriedades 

específicas aos óleos básicos, são utilizados aditivos como detergentes-

dispersantes, antioxidantes, inibidores de corrosão, inibidores de ferrugem, 

antiespumantes (silicones, por exemplo), extrema pressão, antidesgaste, entre 

outros (ALVES, 2016). 

Os óleos lubrificantes fazem parte do grupo de derivados de petróleo que 

não são totalmente consumidos durante seu uso. Passado o período pré-

estabelecido pelos fabricantes, sofrem alterações estruturais, dando origem a 

compostos oxigenados, poliaromáticos, resinas e lacas que podem ser 

contaminados com metais. Sendo assim, é necessária a realização de troca do óleo 

devido à perda de componentes essenciais que garantem a eficiência da lubrificação 

(GONÇALVES et al., 2011) 

Questões ambientais e de toxicidade referentes aos lubrificantes 

convencionais, bem como os custos e problemas gerados devido a sua baixa 

biodegrabilidade levaram, nos últimos anos, a um aumento da demanda de 

lubrificantes chamados “lubrificantes verdes”, ambientalmente amigáveis. A 

legislação ambiental da OSHA (Occupational Safety and Health Administration), 

agência do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, e outras 

regulamentações internacionais não recomendam o uso de lubrificantes à base de 

óleo mineral e aditivos perigosos para o meio ambiente. Os óleos vegetais, neste 

caso, são considerados uma alternativa adequada tendo em vista sua natureza não-

tóxica e biodegradável (HSIEN, 2015). 
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2.3.2 LUBRIFICANTES PASTOSOS 

 

O lubrificante pastoso ou semissólido, comumente chamado de graxa, 

consiste em produtos da dispersão de um agente espessante, geralmente sabão 

metálico, em um lubrificante líquido (óleo base), derivado do petróleo, podendo 

conter outros aditivos destinados a conferir-lhes propriedades especiais (WEIDLICH, 

2009; BELINELLI, 2011; ANTUNES, 2013). 

Segundo a ASTM em suas definições (ASTM D 288-61), a graxa lubrificante é 

o produto sólido a semifluido proveniente da dispersão de um agente espessante em 

um líquido lubrificante.  

As graxas são compostas basicamente de: 80 a 85% de óleo base (mineral, 

sintético ou vegetal); 5 a 20% de agente espessante e; aditivos. Suas propriedades 

lubrificantes são definidas pelas características apresentadas pelo óleo base, já as 

características físicas como a capacidade de suporte de umidade, altas 

temperaturas e determinados tipos de contaminantes são definidas através do 

agente espessante (AGUILLON, 1993; WEIDLICH, 2009; ANTUNES, 2013). 

O espessante geralmente é um produto da reação química entre um 

composto lipídico e um metal. Neste caso, o nome dado à graxa será o mesmo 

nome do metal empregado (COUSSEAU, 2009; ANTUNES, 2013). 

Os aditivos químicos utilizados para melhorias nas propriedades físicas 

podem ser: inibidores de oxidação, anti-desgaste, inibidores de ferrugem e corrosão, 

entre outros (GOW, 2010; ANTUNES, 2013). 

As graxas são um dos tipos de lubrificantes mais utilizados devido a sua 

relativa facilidade de manuseio e por necessitarem dos mais simples dispositivos de 

vedação (MENDES, 2014). Se comparadas aos óleos lubrificantes, as graxas 

apresentam vantagens e desvantagens, conforme apresentado na Tabela 4 

(LANSDOWN, 2004; BELINELLI, 2011; ANTUNES, 2013). 
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Tabela 4 – Vantagens e desvantagens da utilização das graxas comparadas aos óleos lubrificantes 
 

Vantagens Desvantagens 

 As graxas promovem melhor vedação 

contra água e impurezas; 

 Quando a lubrificação com óleo não pode 

ser feita continuamente, empregam-se as 

graxas, pois elas permanecem melhor 

fixadas nos pontos de aplicação; 

 Em locais onde há a possibilidade de que 

os óleos escorram, as graxas representam 

uma alternativa mais econômica; 

 As graxas possuem maior adesividade do 

que os óleos; 

 O filme de lubrificante fica aderido nas 

superfícies durante as paradas; 

 As graxas podem desempenhar o papel de 

inibidor de corrosão, devido ao mínimo 

escoamento, onde é formada uma camada 

de proteção. 

 Os óleos dissipam melhor o calor do que 

as graxas; 

 Os óleos lubrificam melhor em altas 

velocidades. 

 

 

Ainda, as graxas são adotadas em vez de óleos em casos onde encontram-se 

dificuldades para a realização de relubrificação (quando o local apresenta condições 

inseguras, por exemplo). Sua consistência, semelhante à de um gel, faz com que 

seu uso seja indicado também em aplicações em locais onde verifica-se a 

possibilidade de vazamento de óleo, onde faz-se necessária a ação da sua vedação 

natural ou onde é requerida a espessura extra da película da graxa (BELINELLI, 

2011). 

Segundo Weidlich (2009), existem também graxas com espessantes 

inorgânicos (como o gel de sílica e a bentonita, por exemplo) e com espessantes 

orgânicos (poliuréia, compostos fluorados, entre outros). 

Na Tabela 5, pode-se verificar uma análise comparativa entre graxas com 

diferentes tipos de espessantes: 
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Tabela 5 – Comparativo entre graxas com diferentes tipos de espessantes 

 

Espessante 
Resistência à 

temperatura 

Temperatura 

máxima de 

operação (°C) 

Resistência à 

água 

Estabilidade ao 

trabalho 

Sabão de 

cálcio 
Pobre 60 Excelente Regular 

Complexo 

de cálcio 
Bom 120 – 150 Bom Regular 

Sabão de 

lítio 
Bom 110 – 135 Bom Excelente 

Sabão 

misto cálcio 

+ lítio 

Bom 120 – 150 Excelente Bom 

Complexo 

de lítio 
Excelente 130 – 180 Bom Excelente 

Inorgânico 

(argila) 
Excelente 150 – 200 Regular Bom 

Orgânico 

(poliuréia) 
Excelente 150 – 180 Excelente Excelente 

     Fonte: Weidlich, (2009) 

 

 A bentonita, assim como outros tipos de argila orgânica, tem grande aplicação 

na indústria como formadora estrutural e agente espessante em tintas, fluidos de 

perfuração, graxas lubrificantes, entre outros. A utilização das argilas orgânicas 

como agente espessante em graxas lubrificantes proporcionam à graxa alto 

desempenho e excelente estabilidade térmica (DENNIS, 1998; MURRAY, 2000; 

NÚÑEZ et al., 2012; ANTUNES, 2013). 

O sabão de lítio vem sendo um dos espessantes mais comuns no emprego 

para a fabricação de graxas lubrificantes na última década, no entanto, os sabões 

metálicos não são considerados compostos biodegradáveis e, tendo em vista que 

atualmente é considerada bastante relevante a análise do impacto que os processos 

tecnológicos e produtos exercem sobre o meio ambiente, iniciou-se uma busca por 

outros produtos cujos danos ambientais causados sejam minimizados (SÁNCHEZ et 

al., 2008; NÚÑEZ et al., 2012; ANTUNES, 2013). 

Uma das alternativas encontradas para esta questão foi a utilização de 

espessantes inorgânicos sólidos, dentre eles os mais comuns são as argilas 

organofílicas (bentonita e hectorita), a sílica gel, o polietileno e o politetrafluoretileno 



33 
 

– PTFE (CHTOUROU et al, 2006; GOW, 2010; ANTUNES, 2013). Outra abordagem 

é a obtenção de graxas utilizando como base o resíduo do processamento de óleo 

de arroz e espessante bentonita. (ANTUNES; HENSE, 2014) 

 

2.3.3 LUBRIFICANTES SÓLIDOS 

 

Segundo Erdemir (2001), utilizam-se lubrificantes sólidos em aplicações de 

temperaturas extremas e cargas elevadas, quando o uso de óleos lubrificantes é 

inviável. Também em processos onde ocorre a oxidação ou decomposição de 

lubrificantes líquidos, processamento de alimentos, maquinários de baixo 

movimento, entre outros, os lubrificantes sólidos são extensamente utilizados. 

A utilização de nanopartículas como aditivos de óleos lubrificantes tem 

apresentado resultados relevantes no campo da lubrificação sólida. Estudos 

mostram que a eficiência das nanopartículas como aditivos de lubrificantes depende 

de vários fatores, como: carregamento, tamanho e distribuição de agregados na 

interface de contato, rugosidade das superfícies, a distância entre as superfícies 

lubrificadas, regimes de lubrificação, condições de contorno e do tempo de mistura 

durante a funcionalização das nanopartículas no óleo (MOSHKOVISH et al., 2006). 

Estudos evidenciam a utilização de nanopartículas, com lubrificante sólido 

em sua composição, misturadas com óleos e graxas para obter melhor lubrificação 

sob condições extremas de temperatura e pressão (KIMURA et al., 1999; ERDEMIR, 

2005; RAPOPORT et al., 1999; JOLY-POTTUZ et al., 2005). 

Ainda no campo das nanopartículas, a utilização de metais de transição 

como dissulfeto de molibdênio (𝑀𝑜𝑆2), dissulfeto de tungstênio (𝑊𝑆2) e grafite são 

largamente utilizados como aditivos de óleos lubrificantes para reduzir o atrito e o 

desgaste de pares de deslizamento (JUSTE, 2012).  

A grafita tem sido usada como lubrificante de mancais, engrenagens, 

árvores caneluradas e outras aplicações e sua utilização é extremamente preventiva 

de escoriações nas superfícies metálicas provocadas pelo atrito. Um composto 

especial de lubrificante sólido, produz um filme com espessura de 0,004 mm a 

0,0127 mm, de espessura e adere tenazmente às superfícies (DUARTE JUNIOR, 

2005). Recomenda-se a aplicação de grafita para temperaturas de até 370°C, sendo 

muito utilizada como aditivo para graxas de trabalho em altas temperaturas 

(MOURA; CARRETEIRO, 1975). 
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Outra forma de lubrificante sólido, descoberta por Lijima em 1991, são os 

nanotubos de carbono, também conhecidos como NTCs. Os NTCs são estruturas 

tubulares de carbono com diâmetros próximos ao nanômetro. Estudos recentes 

comprovaram o alto desempenho tribológico de matrizes com nanotubos (MARTIN; 

OHMAE, 2008). 

Outra solução na área de lubrificação sólida é a geração de materiais 

autolubrificantes pela incorporação de partículas de lubrificantes no seu volume 

como, por exemplo, os aços sinterizados autolubrificantes. O uso desses materiais 

tem se tornado muito atrativo devido à possibilidade de utilizar o carboneto de silício 

como precursor para geração de nódulos de grafita “in situ”, devido à dissociação do 

carboneto durante a sinterização (BINDER, 2009). Os aços sinterizados 

autolubrificantes produzidos via moldagem por injeção possuem baixo coeficiente de 

atrito e elevada resistência mecânica (JUSTE, 2012). Além disso, muitos metais 

possuem propriedades adequadas para o uso como lubrificantes sólidos sem a 

necessidade de impregnação de aditivos em sua composição, como o ouro, prata, 

platina, chumbo, estanho, bário, cádmio e tálio (MOURA; CARRETEIRO, 1975). 

Os sólidos lubrificantes podem ser aplicados de várias formas às superfícies 

tribológicas. Alguns lubrificantes são pulverizados diretamente nas superfícies a 

serem lubrificadas, em outros casos, os pós de lubrificantes sólidos podem ser 

fortemente ligados às superfícies por adesivos apropriados para prolongar o tempo 

de vida do par tribológico. Outra possibilidade é a incorporação de lubrificante sólido 

na matriz do material base (DE MELLO; BINDER, 2006). 

Mancais que apresentam a funcionalidade de autolubrificação, seja por 

impregnação do metal base, revestimento ou presença em sua composição de 

sólidos lubrificantes, oferecem economia significativa de custos com manutenção e 

lubrificação (HUTCHINGS, 1992). 

 

2.3.3.1 POLÍMEROS NA TRIBOLOGIA 

 

Os materiais poliméricos são cada vez mais utilizados para aplicações 

tribológicas. Isso se deve a algumas vantagens que eles possuem em relação os 

materiais metálicos, como baixo peso e baixa temperatura de processamento (DA 

SILVA, 2003; FERREIRA, 2009; BERTHOLDI, 2013). 
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De acordo com Vale (2014), o comportamento tribológico de um polímero, 

especificamente para atrito e desgaste, é ditado principalmente por características 

como: a energia superficial, a topografia, a estrutura molecular, a cristalinidade, a 

orientação molecular e o peso molecular. Caso seja necessário, é possível 

incrementar as propriedades tribológicas de polímeros que não apresentem baixo 

coeficiente de atrito através da incorporação de aditivos, como grafite ou dissulfeto 

de molibdênio (MOURA e CARRETEIRO, 1975; BRYDSON, 1999). 

A formação de filme lubrificante pela transferência de fragmentos do 

polímero sobre o contracorpo metálico é uma característica tribológica polímero-

metal. Em muitos polímeros a resistência adesiva do filme formado entre o polímero 

e o metal é comparável com a resistência interna do próprio polímero (SILVA, 2010). 

Segundo Quaglini et al. (2009), ocorre a diminuição do atrito com a criação e 

crescimento deste filme lubrificante transferido para o contracorpo. 

Os polímeros termoplásticos apresentam larga utilização em aplicações 

como engrenagens devido às suas propriedades autolubrificantes, que permitem o 

deslizamento a seco, não sendo necessária a lubrificação externa com óleos, por 

exemplo, evitando problemas de contaminação e necessidade de manutenção 

periódica (QUAGLINI et al., 2009; MAIO, 2012).  

A seguir serão apresentados alguns polímeros com aplicações tribológicas. 

 

a) Politetrafluoretileno (PTFE) 

Dentre os polímeros com baixo coeficiente de atrito destaca-se o PTFE 

(politetrafluoretileno). Por suas cadeias poliméricas apresentarem fracas interações 

ocorre, quando em movimento relativo, o desgaste em forma de lâminas o que gera 

a formação de um filme de lubrificante sólido (LIMA DA SILVA et al., 2007; SILVA, 

2008; FERREIRA, 2009). 

O PTFE tem alta estabilidade térmica mesmo quando aquecido acima da 

temperatura de fusão cristalina de 327°C. Devido à sua alta cristalinidade e 

incapacidade de interação específica, não existe solvente que reaja com o PTFE a 

temperatura ambiente (BRYDSON, 1999). 

O PTFE é um excelente lubrificante sólido, porém apresenta elevado 

coeficiente de desgaste ao deslizar sobre uma superfície dura. (SHI et al., 2008). A 

adição de grafite ou dissulfeto de molibdênio incrementam a estabilidade 

dimensional do polímero sem perda do baixo coeficiente de atrito. Já a adição de pó 
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de bronze e grafite à matriz de PTFE diminui o coeficiente de atrito e a adição de 

fibra de vidro melhora a resistência mecânica (FEYZULLAHOGLU; SAFFAK, 2007). 

Outra aplicação bastante utilizada para o PTFE é como revestimento de 

superfícies metálicas. Ótimos desempenhos em mancais com metais impregnados 

de PTFE com espessura de até 1 mm de camada (MOURA; CARRETEIRO, 1975). 

 

b) Poliuretano (PU) 

O poliuretano (PU), desenvolvido por Otto Bayer, em 1937, na Alemanha, 

destaca-se como um dos principais polímeros das últimas décadas, dentre outros 

motivos, pela imensa versatilidade em se obter materiais com propriedades físicas e 

químicas diferentes e está entre os polímeros mais usados comercialmente. 

(AQUINO, 2010; KIM, 2003). 

Segundo Stachowiak e Batchelor (2005), os poliuretanos apresentam certa 

resistência ao desgaste abrasivo e ao desgaste sob rolamento. Outra característica 

são os, relativamente, altos coeficientes de atrito sob deslizamento. 

A hidrólise é um importante fator a ser levado em consideração para 

aplicação de poliuretanos. Murata (2008) estudou o incremento da resistência à 

hidrólise utilizando diferentes compostos na síntese do poliuretano. 

Estudos comprovaram a alta resistência ao desgaste do aço inoxidável 

AISI 316 contra poliuretano, em ensaios tribológicos com carga aplicada de até 10 N 

e 0,9 m/s. (FARIAS, 2008). 

Trofimovich et al. (1987) avaliaram o papel da estrutura dos poliuretanos no 

desgaste contra uma superfície metálica polida. Poliuretanos termoplásticos – Metil 

diisocianato butanodiol e várias combinações de poliéster foram testadas e 

constatou-se que, uma concentração de butanodiol entre 40% e 60%, produz um 

segmento duro de ótimas propriedades de desgaste por deslizamento. 

 

c) Poliéter Éter Cetona (PEEK)  

O poliéter éter cetona, mais conhecido como PEEK, é um polímero 

termoplástico semicristalino onde muitas de suas propriedades estão diretamente 

relacionadas ao seu grau de cristalinidade (SUMER et al. 2008). 

Na Figura 5 é apresentada a estrutura molecular do PEEK. 
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Figura 5 – Estrutura molecular do polímero PEEK 

 

 

Fonte: May (1985) 

 

Segundo Brydson (1999), o PEEK tende a ser o substituto dos metais devido 

à sua excelente resistência à corrosão, elevada estabilidade térmica quando 

comparado a outros polímeros, resistência ao desgaste, leveza e ótimas 

propriedades quando utilizado para vedações. 

Sumer et al. (2008) afirmam que este polímero tem um papel significativo em 

aplicações tribológicas como mancais e materiais deslizadores, principalmente na 

presença de água. Eles estudaram as características tribológicas do PEEK, em um 

ensaio lubrificado com água e a seco, contra um aço ferramenta com alto teor de 

molibdênio. Observou-se melhores desempenhos para a condição lubrificada. 

Por sua diversidade de aplicações, iniciou-se o estudo de utilização do 

PEEK na medicina. Destaca-se o estudo deste polímero em mancais e implantes 

flexíveis usados em próteses de joelho (KURTZ; DEVINE, 2007). 

 

2.4 TRIBOLOGIA 

 

Para abordar os problemas decorrentes da grande quantidade de falhas 

mecânicas atribuídas a problemas de desgaste na indústria foi desenvolvida a 

tribologia, que consiste na ciência e tecnologia de superfícies atuantes em 

movimento relativo (atrito) e todos os fenômenos relacionados (MOURA; 

CARRETEIRO, 1975). Esta ciência tem como base os conceitos e conhecimentos 

adquiridos nos campos da física, da química, da mecânica e da ciência dos 

materiais de forma a compreender, explicar e prever o comportamento de sistemas 

físicos utilizados em sistemas mecânicos (WINER, 1990). Dessa forma, a tribologia 

estuda a lubrificação, o atrito e o desgaste de superfícies de engenharia, visando 

maior compreensão sobre as interações entre os materiais em contato, podendo 

assim otimizar e maximizar a sua aplicação (MOORE, 1975). 
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Embora o termo “tribologia” tenha sido criado em 1966 pelo Departamento 

de Educação e Ciência na Inglaterra, este conceito, no que diz respeito ao atrito, 

desgaste e lubrificação, já vinha sendo estudado há muito tempo. A geração de fogo 

através do atrito de pedaços de madeira ou pedras e a invenção da roda de forma a 

reduzir o atrito e consequentemente o esforço necessário para o transporte e 

movimentação de cargas são alguns dos exemplos de que, mesmo sem relatos 

oficiais, a tribologia esteve presente na vida do homem desde a pré-história 

(CZICHOS, 1978; DOWSON, 1979; SINATORA, 2005). 

Os primeiros relatos de estudos referentes à tribologia datam do ano de 

1495 e foram realizados por Leonardo Da Vinci (CZICHOS, 1978; BLAU, 2009; 

SILVA, 2017). Estes estudos foram encontrados e organizados ao longo dos anos 

por pesquisadores da área (CZICHOS, 1978; DOWSON, 1979; SINATORA, 2005; 

SILVA, 2017). 

Em 1699, foram apresentadas pelo físico Guillaume Amontons à Academia 

Real as duas leis básicas do atrito, são elas:  

1. A força de atrito em planos horizontais e inclinados é diretamente 

proporcional à carga aplicada; 

2. A força de atrito independe da área aparente de contato. 

De acordo com Sinatora (2005), o conteúdo das leis de Amontons havia sido 

apontado também por Leonardo da Vinci. Dentre inúmeras descobertas, da Vinci 

estabeleceu ainda que a presença de um fluido ou outro material interposto entre as 

superfícies interferem na força de atrito e que deve ser considerado o efeito da 

rugosidade das superfícies. 

Dentre os demais estudiosos que se dedicaram a uma melhor compreensão 

da tribologia pode-se destacar: John Theophilius Desanguliers, Leonard Euler, 

Charles-Augustin Coulomb, Charles Hatchett, Osborne Reynold, Heirich Rudolph 

Hertz, George Vogelpohl, Frank Philip Boluden, entre outros (DOWSON, 1979; 

SINATORA, 2005). 

Dada a complexidade do tema, para a correta análise da interação entre 

corpos, deve-se analisar o sistema tribológico específico. Entende-se por sistema 

um conjunto de elementos interconectados por estrutura e função (CZICHOS, 1978). 

Portanto, é fundamental que este tribossistema esteja completamente definido, pois 

a taxa de desgaste, coeficiente de atrito e a temperatura de interface são resultados 

da interação dos componentes do sistema (VALE, 2014). 
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Na Figura 6 é apresentado um desenho esquemático, representando os 

componentes de um tribossistema. 

 

Figura 6 – Componentes de um tribossistema 
 

 

Fonte: VALE (2014) 

 

Um dos principais focos da tribologia é o estudo do desgaste, sendo o atrito 

a sua principal causa. O desgaste é reconhecidamente o maior responsável pelos 

desperdícios e perdas de desempenho mecânico, justificando-se assim a 

importância da tribologia nos meios técnico e científico (STACHOWIAK; 

BATCHELOR, 2005). Porém, a taxa de desgaste de um sistema tribológico não 

pode ser estimada ou analisada apenas com foco nas propriedades dos materiais 

envolvidos, mas também devem-se levar em consideração as dimensões e 

superfícies dos corpos envolvidos, geometria de contato, velocidade de 

deslizamento, pressão de contato, rugosidade da superfície, temperatura e se há ou 

não lubrificação (KAWAKAME; BRESSAN, 2000). 

O desgaste e atrito em materiais poliméricos, decorrentes do contato das 

superfícies em contato, diferem do atrito entre materiais metálicos e cerâmicos, pois 

dependem do contato elástico, do índice de plasticidade e de como as propriedades 

mecânicas se comportam em função do tempo (KAWAKAME; BRESSAN, 2000). O 

contato entre polímero e metal, objeto deste estudo, é predominantemente elástico e 
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é nesse ponto em que há a maior diferença entre o contato puramente metálico. 

Outros pontos que podem ser destacados como divergentes no atrito metálico e 

polimérico é que o coeficiente de atrito dos polímeros é mais sensível à temperatura, 

o comportamento mecânico é mais sensível em função do tempo e o coeficiente de 

atrito nos polímeros varia em função da tensão hidrostática (SILVA, 2003). 

Pode-se afirmar que os parâmetros que afetam o sistema tribológico 

polímero-metal são: fator PV, que representa o produto da pressão de contato 

exercida sobre o sistema com a velocidade de deslizamento, a temperatura gerada 

na interface do contato e influência do contra corpo no que tange rugosidade, dureza 

e energia de superfície (SILVA, 2010).  

Mesmo que ainda sejam utilizados modelos tribológicos propostos para 

metais com o intuito de analisar o atrito em polímeros, a tendência é buscar 

sistemas que considerem as propriedades físicas, químicas e mecânicas dos 

polímeros, obtendo assim melhores resultados quanto ao coeficiente de atrito 

(SILVA, 2003). 

Existe uma infinidade de polímeros, porém são poucos que apresentam 

boas propriedades tribológicas, como o politetrafluoretileno (PTFE), nylon, poliéster 

éter cetona (PEEK), polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE) e 

poliuretanos (SILVA, 2010).  

As aplicações de polímeros em sistemas tribológicos têm importante 

participação nos campos da engenharia mecânica, ciências agrárias, siderurgia e 

até mesmo na medicina. Pode ser citado o uso em válvulas, rotores de bombas, 

mancais, freios, cames, anéis de pistão, engrenagens, próteses de articulações e 

válvulas cardíacas (SILVA, 2003). Destaca-se o sucesso na redução do desgaste a 

valores próximos a zero com a aplicação de elastômeros em correias, 

classificadores e separadores na fabricação de pneus e na indústria de mineração 

(NORMAN, 1980). 

Tradicionalmente, para controlar o desgaste e reduzir o atrito é aplicado um 

material lubrificante na zona de interface entre os corpos, proporcionando maior 

durabilidade das superfícies (HUTCHINGS,1992). Os lubrificantes mais comuns são 

os óleos (minerais, graxos, compostos e sintéticos) e as graxas. No entanto, por 

questões de viabilidade econômica, da crescente busca por soluções sustentáveis e, 

consequentemente, de menor impacto ao meio ambiente, a indústria vem buscando 

alternativas como, por exemplo, a utilização de materiais poliméricos em substituição 
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aos materiais tradicionais (JOST, 1990). Na esteira dessa tendência, encontrou-se 

nos polímeros que possuem coeficientes de atrito na ordem de 0,1 a 0,5, a 

possibilidade de aplicações tribológicas não lubrificadas, geralmente em atrito contra 

corpos de dureza mais elevada (HUTCHINGS,1992). 

 

2.4.1 Coeficiente de Atrito (COF) 

É comum assumir o coeficiente de atrito, erroneamente, como sendo uma 

característica intrínseca do material. 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, 1978).  

Segundo Blau (2009), existem dois tipos de coeficiente de atrito, o 

coeficiente dinâmico e o estático, sendo que o dinâmico é sempre menor que o 

estático. A equação para obtenção do coeficiente de atrito é:  

 

𝜇 =
𝐹

𝑁
 

 

Onde: 

𝜇 = Coeficiente de atrito (adimensional) 

F = Força de atrito (N) 

N= Força normal (N)  

 

A definição de força de atrito, pela norma ASTM G-40-15, é 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; 

O parâmetro mais estudado é o coeficiente dinâmico, pois tem grande 

relação com o funcionamento de máquinas e problemas mecânicos. A forma mais 

comum de estudar o comportamento de sistemas tribológicos é através de gráficos 

de performance. Os gráficos de performance são gráficos que correlacionam o 

coeficiente de atrito em função do tempo ou distância percorrida durante o atrito. De 

acordo com Blau (2009) e Hutchings (1992), os gráficos de performance podem 

apresentar regiões de transição tribológica que se caracterizam por alteração no 

atrito e desgaste em função do tempo, número de ciclos ou distância percorrida. 
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Esse comportamento é observado tanto em sistemas tribológicos lubrificados ou não 

lubrificados.  

As regiões de transição são identificadas fundamentalmente pela região de 

regime transiente (running-in) e regime permanente (steady state).  

Running-in é descrita por GOST (former USSR) Standard 16429-70, como a 

mudança na geometria das superfícies em deslizamento e nas propriedades físico 

mecânicas das camadas superficiais dos materiais durante o período inicial de 

deslizamento. Essa região, pelas mudanças que promove no sistema tribológico, 

precede a região de estabilidade (steady state). Steady state é a condição de um 

determinado sistema tribológico em que o coeficiente de atrito cinético, a taxa de 

desgaste e outros parâmetros específicos alcançam e mantém um comportamento 

relativamente constante. 

Na Figura 7 é apresentado um exemplo de uma curva de coeficiente de 

atrito pela distância percorrida, mostrando os regimes transiente (running-in) e 

permanente (steady state). 

 

Figura 7 – Exemplo do comportamento do coeficiente de atrito, mostrando 
as regiões de regime transiente e permanente 

 

 

Fonte: Silva (2017) 

 

Para diferentes pares tribológicos é comum encontrar diversas curvas de 

transição. Na Figura 8 são apresentados os oito tipos mais comuns de formas de 

transição tribológica, segundo Blau (2009). 
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Figura 8 – Formas comuns de transição tribológica num gráfico de atrito x tempo 

 

Fonte: Blau (2009) 

 

2.4.2 Rugosidade 

De acordo com Hutchings (1992) e Santana (2009), a rugosidade superficial 

é resultado dos picos e vales com amplitude típica de um micrômetro que formam as 

superfícies de engenharia. Trata-se do parâmetro mais utilizado para a definição da 

superfície obtida. 

Ainda, conforme descrito no trabalho de Souza (2015), o conceito de 

rugosidade é definido como um conjunto de desvios microgeométricos, 

caracterizado por pequenas saliências e reentrâncias presentes em uma superfície. 

Independentemente do método de usinagem utilizado, a produção de superfícies 

molecularmente planas nos materiais convencionais não é possível, pois mesmo 

uma superfície considerada lisa apresenta irregularidades com variações de altura 

que excedem as distâncias interatômicas. 

A rugosidade superficial consiste num aspecto importante no que diz 

respeito à capacidade de suporte do carregamento. Um exemplo desta afirmação é 

o fato de que superfícies que apresentam valores intermediários para o parâmetro 
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de rugosidade Rq suportam carregamentos maiores sem alterações significativas de 

superfície (DO VALE, 2015).  

As direções vertical e horizontal da rugosidade medida são representadas 

em diferentes escalas de forma a demonstrar com maior clareza a mudança do perfil 

de interesse na análise da superfície, tendo em vista que as escalas de variação 

para dimensões perpendiculares à superfície em questão são, normalmente, 

inferiores às dimensões paralelas a esta superfície (HUTCHINGS, 1992). 

Maio (2012) afirma que o efeito da rugosidade da superfície do contracorpo 

no comportamento tribológico do par em deslizamento é complexo no que diz 

respeito a sua análise pois, além do contato entre corpos ocorrer a diferentes 

escalas de rugosidade, deve-se considerar a influência das propriedades mecânicas 

do material e da carga aplicada. 

O coeficiente de atrito e o coeficiente de desgaste, em geral, são elevados 

conforme é aumentada a rugosidade da superfície de contato, isto deve-se ao 

aumento efetivo da área real de contato (MAIO, 2012). No entanto deve-se frisar que 

este comportamento não se aplica para todos os sistemas tribológicos, podendo 

sofrer alterações em decorrência do tipo de material ou sistema estudado (SILVA, 

2003; MAIO, 2012). 

A direção da rugosidade pode, assim como a rugosidade propriamente dita, 

apresentar influência no coeficiente de desgaste, sendo que para deslizamentos 

perpendiculares à direção da rugosidade da superfície do contracorpo, o desgaste 

geralmente é maior (FRANKLIN, 2001 apud MAIO, 2012). 

A rugosidade do contracorpo é considerada ainda mais complexa no 

comportamento tribológico dos polímeros (STACHOVIAK e BATCHELOR, 2001; 

LARANJEIRA, 2011). Para determinados tipos de polímeros, considera-se uma 

rugosidade ótima que se refere a uma menor taxa de desgaste. Isto se aplica para 

velocidades de deslizamento entre 1 e 5 m/s, enquanto que para velocidades acima 

de 10 m/s a rugosidade apresenta menor influência (STACHOVIAK; BATCHELOR, 

2001). 

O mecanismo de desgaste sofre influência da rugosidade do contracorpo. 

No caso de contracorpos lisos, o desgaste resultará da adesão entre as superfícies, 

ocorrendo deformação somente nas camadas superficiais do polímero. Superfícies 

que apresentam baixa rugosidade são consideradas vantajosas para reduzir as 
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taxas de desgaste através da abrasão (HUTCHINGS, 1992; LARANJEIRA, 2011; 

DO VALE, 2014). 

De maneira geral, pode-se dizer que a rugosidade do contracorpo tem 

grande influência no comportamento tribológico dos materiais, apresentando 

influência direta no mecanismo de desgaste, formação e remoção de filmes 

transferidos (DO VALE, 2014). 

De acordo com o trabalho apresentado por Nunes et al. (2007), menores 

coeficientes de atrito são obtidos em menores rugosidades. Rymuza (2007) apud 

Laranjeira (2011), afirma que, para polímeros, em geral para rugosidades baixas, o 

coeficiente de atrito é mais elevado do que para valores altos de rugosidade, o que 

se deve aos efeitos da adesão do material. No entanto, quando se ultrapassa um 

determinado valor de rugosidade, esta tendência inverte-se. 

Quaglini et al. (2009) apud Silva (2010) afirmam a existência de uma relação 

entre a rugosidade do contracorpo, atrito e as propriedades elásticas dos polímeros. 

De acordo com os autores, os plásticos caracterizados por baixo módulo de 

elasticidade apresentaram menor atrito quando deslizando sobre contracorpos com 

superfícies mais lisas, em contrapartida os plásticos de módulo de elasticidade mais 

elevado apresentaram melhor comportamento ao deslizamento quando em contato 

com superfícies mais rugosas. 

Segundo Ishida (2015), a rugosidade pode ser avaliada em 2 (duas) ou 3 

(três) dimensões sendo que para 2D avalia-se uma linha sobre a superfície e em 3D, 

uma área sobre a superfície. 

O perfil da superfície, conforme a norma ABNT NBR ISO 4287:2002 é 

representado na Figura 9. 
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Figura 9 – Perfil de superfície 

 

 

Fonte: ABNT (2002) 

 

Para evitar erros de forma e ondulação e analisar de maneira mais precisa a 

rugosidade, são utilizados filtros dentre os quais o mais conhecido é o filtro 

gaussiano (WHITEHOUSE, 2003 apud ISHIDA, 2015). Na Figura 10 é representado 

o processo de tratamento do perfil de rugosidade pelo filtro Gaussiano. 

 

Figura 10 – a) Perfil da superfície original antes da utilização do filtro; b) delimitação da linha média a 
ser utilizada e c) perfil da superfície filtrado 

 

Fonte: Boutin e Rocha (2015) 

 

A linha média traçada divide o perfil de forma que a soma das áreas acima 

da linha deve ser igual à soma das áreas abaixo dela, ao longo de todo o 

comprimento de medição. Esta linha é utilizada em diversos parâmetros de 
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rugosidade 2D e, utilizando o mesmo conceito, é empregado o plano médio para os 

parâmetros 3D (BOUTIN; ROCHA, 2015). 

Os filtros utilizados podem levar a alterações do tipo de perfil obtido e da 

área de contato. No entanto, quando o mesmo filtro é aplicado para as mesmas 

análises, é possível realizar uma comparação quantitativa da alteração da superfície 

(ISHIDA, 2015). 

Embora os parâmetros de rugosidade, utilizados para analisar as 

superfícies, sejam resultantes de operações matemáticas simplificadas dos perfis 

amostrais e por esta razão estejam sujeitos a erros de medição e de interpretação, 

são bastante úteis para a realização de comparações e análises. A importância 

destes parâmetros aplica-se no que se refere a resumir informações contidas em 

uma superfície tridimensional como para separar e classificar superfícies distintas, 

geradas por diferentes processos de fabricação (FACCIO, 2002). 

Os principais parâmetros bidimensionais de rugosidade verificados na 

literatura, dentre alguns autores Faccio (2002), Silva (2003) e Santos (2010), são 

apresentados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Principais parâmetros bidimensionais de rugosidade 
 

Parâmetro Descrição 

Ra [µm] 
Associado à média aritmética das alturas das rugosidades 

em relação à linha média 

Rq [µm] 
Relacionado com a média quadrática das alturas das 

rugosidades em relação à linha média 

Rz [µm] 

Relacionado com a média de dez pontos da rugosidade, 

sendo cinco valores associados aos picos mais altos e outros 

cinco associados aos vales mais profundos em relação à 

linha média 

Ry [µm] 
Associado à altura entre o pico mais alto e o vale mais baixo 

dentro de um comprimento medido 

 

Os parâmetros tridimensionais de rugosidade mais utilizados na literatura, de 

acordo com Do Vale (2014), Boutin e Rocha (2015), são apresentados na Tabela 7. 
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Tabela 7 – Principais parâmetros tridimensionais de rugosidade 

 

Parâmetro Descrição 

Sa [µm] 
Associado à média aritmética das alturas das rugosidades 

em relação ao plano médio 

Sq [µm] 
Relacionado com a média quadrática das alturas das 

rugosidades em relação ao plano médio 

Sz [µm] 

Relacionado com a média de dez pontos da rugosidade, 

sendo cinco valores associados aos picos mais altos e outros 

cinco associados aos vales mais profundos em relação ao 

plano médio 

Sp [µm] 
Associado à altura do maior pico de rugosidade da área de 

amostragem em relação ao plano médio 

Sy [µm] Associado à altura do maior vale em relação ao plano médio 

Sds [mm-2] 
Relacionado à densidade das asperezas na superfície por 

área 

 

Souza (2015) evidencia que a utilização de parâmetros de análise 

tridimensionais é relativamente recente mas passou a ser uma prática recorrente na 

indústria e no meio acadêmico tendo em vista a busca constante por maior precisão 

nos processos, inerente ao desenvolvimento tecnológico. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

  

Neste capítulo é apresentado um descritivo dos materiais estudados nesta 

dissertação e os métodos utilizados para as suas caracterizações e análises. 

 

3.1 MATERIAIS 

 

Neste trabalho foram estudadas amostras de polímeros quando submetidas 

ao ensaio de atrito com resfriamento à água. Os materiais foram obtidos em caráter 

de doação por uma empresa atuante no mercado de buchas. Para identificação, os 

materiais serão descritos neste trabalho como: material 1 (poliéster), material 2 e 

material 3 (poliuretanos). O Fornecedor não informou as características químicas 

dos polímeros fornecidos. 

Os materiais foram doados em formatos e dimensões distintas. Na Tabela 8 

estão especificados o tipo e as dimensões fornecidas. Na Figura 11 são 

apresentados os materiais doados em sua forma bruta. 

 

Tabela 8 – Formas e dimensões dos materiais doados 
 

Material 1 Material 2 Material 3 

Tarugo de diâmetro 60 mm 

com 250 mm de 

comprimento 

Barra quadrada de 100 mm 

por 100 mm e altura de 

50 mm 

Bucha de diâmetro interno 

de 76,2 mm e externo de 

101,6 mm, com comprimento 

de 152,4 mm. 

Fonte: O autor (2017) 

 

A especificação do material do disco foi baseada na aplicação utilizada pela 

COPEL em eixos das unidades das pequenas unidades geradoras. Geralmente o 

material utilizado para eixos de regiões de mancais e vedações é o aço inoxidável 

AISI 304. Inicialmente optou-se por dar um acabamento polido ao disco, mas os 

ensaios iniciais mostraram que o desgaste seria tão baixo que não seria possível 

mensurar essa grandeza. Então, decidiu-se por um acabamento apenas faceado, 

mais especificamente um avanço de 0,6 mm por ciclo do disco no torno. Na Figura 

12 é possível observar as dimensões do disco. 



50 
 

 

Figura 11 – Forma bruta dos materiais doados para a realização dos ensaios 

 

 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

Figura 12 – Dimensões dos discos utilizados 

 

 

Fonte: O autor (2016) 
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3.2 MÉTODOS 

 

Nesta seção são apresentados os ensaios de caracterização a que os 

materiais foram submetidos. Também é descrito o ensaio pino-disco, utilizado para 

avaliar o comportamento tribológico dos materiais quando submetidos ao ensaio. 

 

3.2.1 Ensaio Tribológico 

 

Para medição do coeficiente de atrito cinético foi utilizado um tribômetro. 

Este equipamento permite a realização de ensaios tribológicos em qualquer tipo de 

material, desde que respeitadas as dimensões da máquina, as fixações das 

amostras e do substrato. O modelo é UMT Multi-Specimen Test System da empresa 

CETR/Bruker. 

Todos os ensaios foram regidos pela norma ASTM G99-17. 

Na Figura 13 é possível observar a base rotatória e o cabeçote de aplicação 

de carga do tribômetro. Esse equipamento por concepção, não foi projetado para 

receber ensaios com fluidos lubrificantes ou refrigerantes. Então para viabilizar esse 

procedimento foi necessário projetar uma contenção do fluido. O dispositivo consiste 

em uma peça de alumínio bipartida provida de pinos guia e montada por parafusos 

Allen, juntamente com um copo roscado de acrílico que se ajusta à base, conforme 

apresentado na Figura 14. 

 



52 
 

Figura 13 – Tribômetro utilizado para os ensaios 

 

 

 
Fonte: O autor (2016) 

 

Figura 14 – Representação completa do dispositivo e seus elementos de fixação 

 

 

 
Fonte: O autor (2016) 
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Também, foi projetado um sistema de bombeamento, direcionamento do 

jato, controle de vazão e drenagem do fluido utilizado. Para bombeamento da água 

utilizou-se uma bomba submersível de 300l/h da Minjiang, modelo NS F260. Para o 

direcionamento da água utilizou-se uma mangueira dobrável e uma válvula esfera 

para controle da vazão. 

Na Figura 15 é possível verificar o conjunto descrito montado no 

equipamento. 

 

Figura 15 – Dispositivo para ensaio com água e demais acessórios 

 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

Outro ponto importante a ser destacado é que todos os elementos de fixação 

da amostra e dos discos foram substituídos por materiais em aço inoxidável AISI 

304, assim evita-se a rápida degradação desses componentes e do equipamento e 

também a contaminação do sistema tribológico devido a oxidação. Para proteger o 

tribômetro, todas as superfícies expostas e interfaces eletrônicas foram encapadas 

com papel filme. 

Para fixação da amostra no cabeçote é utilizado um dispositivo metálico que, 

através de prensagem por parafusos, permite a realização dos ensaios. Nas 

imagens a seguir (Figura 16 e Figura 17) é evidenciado esse dispositivo e sua 

fixação no equipamento. 
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Figura 16 – Pino fixado e pronto para ser montado no tribômetro 

 

 

 
Fonte: O autor (2016) 

 

Figura 17 – Porta amostra montado no tribômetro 
 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

Nas representações da  

Figura 18 e da Figura 19, é possível verificar o tribômetro e os equipamentos 

auxiliares, já montados e prontos para os ensaios. Os componentes periféricos e os 

elementos de fixação estão detalhados nestas imagens. 
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Figura 18 – Representação geral do tribômetro preparado para os ensaios 

 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

Figura 19 – Representação detalhada do tribômetro preparado para os ensaios 
 

 

Fonte: O autor (2016) 
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O próprio equipamento dispõe de software que fornece as informações, em 

tempo real, de coeficiente de atrito, força contra o movimento, força normal, número 

de rotações do disco, distância percorrida, velocidade angular e velocidade linear. 

Os ensaios podem ser realizados, no tribômetro utilizado, com velocidades 

tangenciais de 0 a 11 m/s e carga de 50 N a 200 N. 

 

3.2.1.1 Corpos de prova 

 

Foram usinados 12 pinos de cada material selecionado, respeitando as 

dimensões definidas na norma ASTM G99-17. Os pinos foram usinados com 

diâmetros de 6 mm e comprimento de 23mm. Para cada material foram usinados 12 

pinos (Figura 20).  

 

Figura 20 – Dimensões dos pinos utilizados 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

Os pinos também foram submetidos a um preparo antes da realização dos 

ensaios. A fim de regularizar a superfície de contato, as amostras foram friccionadas 

em lixas de granulação diferentes, especificamente 220, 320 e 400. 

Para identificação dos pinos foi utilizado um pantógrafo, pois havia o receio 

de que, caso fosse utilizado tintas, houvesse a retirada da marcação. Portanto as 

marcações foram feitas em relevo. Na Figura 21 é possível observar os pinos do 

material 1 demarcados. 
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Figura 21 – Pinos identificados 

 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

3.2.1.2 Discos 

 

O disco, como substrato, é peça fundamental no conjunto tribológico, 

portanto quanto melhor sua fixação no cabeçote do tribômetro, maior será a 

qualidade dos resultados obtidos. A fixação é feita por um parafuso central e como 

guia é utilizado um pequeno parafuso que tem função de evitar a rotação relativa do 

disco com a base giratória do tribômetro. Para incrementar a fixação e, 

consequentemente, diminuir a vibração do tribossistema, foi usinado um rebaixo nos 

discos de forma que houvesse um encaixe na base do equipamento. Assim foi 

possível executar os ensaios em condições mais severas, principalmente no aspecto 

de velocidades. O rebaixo do disco está representado na Figura 22. 
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Figura 22 – Rebaixo para ajuste do disco na base 

 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

Foram fabricados 12 (doze) discos para a realização dos ensaios. Cada 

ensaio ocorreu em uma pista específica de acordo com a velocidade estabelecida. 

 

3.2.1.3 Injeção de água 

 

O intuito de utilizar a água nesse estudo é para resfriar a região de contato, 

uma vez que os polímeros têm baixa condutividade térmica.  

A vazão de água utilizada nos ensaios variou de 0,41 l/min a 0,52 l/min. 

Essa variação deve-se ao fato de que como a bomba trabalhava afogada, a 

alteração de nível no reservatório influencia a vazão. Outro ponto importante a se 

destacar é que para cada material a água foi substituída, evitando assim a eventual 

mistura de particulados entre as amostras. 

 

3.2.1.4 Condição de realização dos ensaios 

 

Todos os ensaios foram realizados seguindo as recomendações da Norma 

ASTM G99-17. 

As condições dos ensaios foram estabelecidas buscando o maior fator PV 

possível para as amostras e para o tribômetro. Por uma questão de cautela com o 
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equipamento, definiu-se que as velocidades tangenciais aplicadas ao ensaio seriam 

de 2 m/s, 3,5 m/s e 5 m/s. Para todas as velocidades a carga utilizada foi constante 

e igual a 50 N, conforme Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Condições estabelecidas para os ensaios 

 

Carga (N) Distância 

percorrida 

(m) 

Velocidade 

(m/s) 

Fator PV 

(MPa.m/s) 

Tempo de 

ensaio (s) 

Raio da pista de 
desgaste em 

relação ao centro 
do disco (mm) 

50 5000 

2 3,54 2510 39 

3,5 6,19 1438 29 

5 8,85 1010 19 

Fonte: O autor (2017) 

 

Optou-se por utilizar a pista mais afastada do centro para os ensaios com a 

menor velocidade, pois quanto mais se afasta do centro maior é o momento sobre o 

disco e consequentemente mais instável fica o conjunto. 

Para cada condição e material foram realizados três ensaios, a fim de 

aumentar a credibilidade dos resultados obtidos. 

 

3.2.1.5 Medição de temperatura de contato e umidade relativa 

 

Todos os ensaios foram monitorados em tempo real quanto à umidade 

relativa, temperatura ambiente e temperatura da superfície de contato. Os 

equipamentos utilizados foram o termo-higrômetro MTH-1361 da Minipa e o 

termômetro infravermelho MT 320 também da Minipa (Figura 23). 
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Figura 23 – Termo-higrômetro e termômetro utilizados no monitoramento de temperatura e umidade 
relativa, respectivamente 

 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

Foram realizadas 5 (cinco) medições de temperaturas da superfície ao longo 

de cada ensaio. Assim foi possível avaliar o comportamento da temperatura de 

contato em função do tempo. 

Utilizou-se também um termovisor modelo Flir Thermo Cam E45 para 

diagnosticar e mapear as regiões de maior temperatura, no entanto, o campo de 

visão do equipamento ficou muito prejudicado e não foi possível realizar as 

medições de forma precisa. Porém foi possível verificar que a dispersão de calor é 

feita rapidamente, conforme é possível verificar na Figura 24. 

 
Figura 24 – Dispersão de calor durante um ensaio 

 

 

Fonte: O autor (2016) 
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3.2.1.6 Determinação da densidade 

 

A determinação da densidade dos materiais foi realizada segundo a norma 

ASTM D792-13. A amostra foi pesada, em uma balança Shimadzu modelo AX 200, 

ao ar livre e também quando submersa em um determinado volume de água. Os 

valores foram registrados e a densidade foi calculada conforme indicado na 

equação a seguir. 

 

𝒅 =
𝒂 × (𝟎, 𝟗𝟗𝟕𝟓)

𝒂 − 𝒃
(

𝒈

𝒄𝒎𝟑
) 

 

Onde: 

a = Massa medida ao ar livre 

b = Massa medida submersa em água 

Densidade da água = 0,9975 
𝒈

𝒄𝒎𝟑 

 

3.2.1.7 Medição da taxa de desgaste 

 

A taxa de desgaste obtém-se com a relação da diferença do peso das 

amostras antes e após os ensaios com a distância ou tempo de ensaio. Para essa 

etapa foi utilizada uma balança de precisão Shimadzu - AUY 220 (Figura 25), com 

precisão de 0,1 mg.  
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Figura 25 – Balança utilizada na pesagem das amostras 

 
 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

Para submeter as amostras à pesagem foi preciso deixar a amostra aterrada 

por um fio de cobre dentro de um dessecador por 24 horas. Internamente ao 

dessecador é realizado vácuo e deposição de sílica. Esse procedimento foi 

executado porque a balança é extremamente sensível a eletrificação das amostras, 

o que altera significativamente o valor obtido. 

Na Figura 26 é possível observar as amostras entre pequenas chapas de 

cobre e o fio de aterramento. 

 

Figura 26 – Amostras no interior do dissecador 
 

 

Fonte: O autor (2016) 
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Com o valor da densidade do material e a perda mássica durante o ensaio é 

possível mensurar a perda linear de material na região de contato com o substrato. 

Esse parâmetro é extremamente importante, pois no projeto de mancais a folga 

entre eixo e mancal é crucial para o funcionamento da unidade geradora. 

 

3.2.2 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

Para investigar o efeito resultante sobre a superfície dos discos foram 

realizados ensaios de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), utilizando 

equipamento da marca Tescan, modelo VEGA 3. 

Para caracterização e quantificação dos lubrificantes sólidos presentes no 

substrato foram realizadas análises com detector de energia dispersiva de raios X 

(EDS) marca Oxford, que está acoplado ao MEV. 

 

3.2.3 Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC) 

 

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

Phoenix, no intervalo de temperatura de 0°C até 300°C e taxa de aquecimento de 

10 K/min. A norma de referência foi a ASTM D3418. 

 

3.2.4 Análise Termogravimétrica (TGA) 

 

Para a realização da análise termogravimétrica foi utilizado um equipamento 

NETSCH, modelo TG 209 F3 Tarsus. Para a faixa de temperatura de 23°C a 550°C, 

a atmosfera foi o Nitrogênio. Já para a faixa 550°C a 900°C, a atmosfera foi o 

oxigênio. A taxa de aquecimento foi de 20°C/min e o fluxo dos gases foi de 15 

ml/min. 

A norma de referência utilizada foi a ASTM E 1131. 
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3.2.5 Espectroscopia de Infravermelho (FTIR) 

 

Para auxiliar na caracterização foi utilizado um espectrômetro Bruker, 

Lemos, com faixa de aquisição de 4000 cm-1 a 400 cm-1, resolução de 4 cm-1, 

número de scans 64, método ATR.  

As normas de referência utilizadas foram a ASTM E1252 e a ASTM E2310.  

 

3.2.6 Dureza Shore D 

 

Foram realizados ensaios de dureza Shore D nos três materiais, através de 

durômetro Asker DD2 com tempo de aplicação de carga de 10 segundos, segundo a 

norma ASTM D 2240. 

Foram realizadas 6 (seis) medições para cada material e obtido a média 

destes valores. 

 

3.2.7 Medição da rugosidade superficial 

 

Tanto os pinos como os discos foram submetidos a medições da rugosidade 

superficial, por meio de um Interferômetro Talisurf-CCI do fabricante Taylor Robson, 

com resolução de 1024 x 1024 pontos. As medições de rugosidade nos pinos foram 

feitas em pinos antes e após os ensaios, já os discos foram submetidos a medição 

de rugosidade após os ensaios, porém não só as pistas foram medidas, como 

também as regiões externas. Assim é possível comparar as duas regiões. 

Os parâmetros de rugosidade medidos e as normas de referência foram: 

 Rugosidade Rq – média quadrática das alturas das rugosidades em relação à 

linha média. Norma de referência utilizada foi a ISO 4287, estabelecida pela 

International Organization for Standardization (ISO). 

 Rugosidade Sq – média quadrática das alturas das rugosidades em relação 

ao plano médio. Norma de referência utilizada foi a ISO 25178-2. 

Foram realizadas 5 (cinco) medições para cada caso e obtido a média 

destes valores. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados e discussões dos ensaios 

realizados nos materiais poliméricos selecionados para aplicação como lubrificante 

sólido. 

 

4.1 ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO (FTIR) 

 

Pelo ensaio de espectroscopia por transformada de Fourier no infravermelho 

foram obtidos espectros para cada material. Na Figura 27 a seguir são apresentados 

os espectros obtidos. 

Figura 27 – Espectros obtidos por FTIR das amostras dos polímeros e espetros obtidos da biblioteca 
dos equipamentos (curvas vermelhas): a) amostra 2 (curva azul); b) amostra 3 (curva roxa); c) 

amostra 1 (curva azul) 

 

Fonte: O autor (2016) 

(a) (b)

(c)
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Comparando os espectros obtidos no ensaio com os espectros da biblioteca do 

equipamento e com os dados obtidos por Pradhan e Nayak (2012) foi possível 

afirmar que o polímero base do material 2 e material 3 é o poliuretano. O mesmo foi 

feito para o material 1, dessa vez comparando com Holland e Hay (2002) concluiu-

se que se trata de um poliéster aromático. 

 

4.2 ESPECTROMETRIA DIFERENCIAL DE VARREDURA (EDS) 

 

Na Figura 28 é apresentado o resultado do ensaio de EDS realizado para o 

material 1 (poliéster). Como pode ser observado, foram encontrados os elementos 

carbono (C) e oxigênio (O), presentes na estrutura de poliésteres, entretanto 

também foi observada a presença do elemento flúor (F) e em pequena quantidade 

os elementos silício (Si) e ferro (Fe), estes últimos podem tratar-se de contaminação 

da amostra.  

Figura 28 – Resultado da análise de EDS evidenciando a presença de carbono e flúor no material 1 

 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

Na Figura 29 é representado o resultado do ensaio EDS para o material 2. 

Nota-se a presença dos elementos carbono (C) e oxigênio (O) encontrados na 

estrutura química dos poliuretanos, o elemento cloro (Cl) encontrado pode ser 

oriundo do processo de síntese desse polímero. 
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Figura 29 – Resultado da análise de EDS indicando pouca adição de carga no material 2 
 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

O material 3 apresentou uma presença maior de elementos além do carbono 

e oxigênio que são encontrados nesse polímero (poliuretano), conforme indicado na  

Figura 30. Esses elementos devem estar presentes nas cargas inorgânicas 

adicionadas ao polímero e/ou são contaminantes da amostra. Assim como para o 

material 2, novamente, o elemento cloro foi encontrado. 

 
Figura 30 – Resultado da análise de EDS indicando grande adição de carga no material 3 

 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

De acordo com Villar (1993), O Cloro observado nos materiais 2 e 3 é, 

provavelmente, remanescente do processo de síntese do TDI (tolueno diisociato) ou 

MDI (difenilmetano diisociato), que são precursores do processo de fabricação do 

poliuretano. 
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4.3 CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL (DSC) 

 

Para verificar as principais transições nos materiais selecionados foi 

realizado o ensaio de DSC. Os resultados obtidos então apresentados da Figura 31 

a Figura 33. 

Para amostra 1 (Figura 31), nota-se uma transição vítrea, verificada por 

inflexão das curvas calorimétrica, em 81,7°C e temperatura de fusão, observada no 

pico endotérmico, em 244,9°C, esses valores de transição podem corresponder ao 

poliéster polietileno tereftalato, que é um polímero termoplástico (PET) (MARK, 

1999).  

A amostra 2 (Figura 32), trata-se de um copolímero ou blenda devido ao fato 

de apresentar temperatura de fusão de 59,7°C e transição vítrea em 96,5°C. Pela 

transição vítrea esse poliuretano pode ser um difenilmetano diisociato etileno glicol, 

MDI/EG (MARK, 1999). A partir de 150°C nota-se deslocamento da linha base da 

curva de DSC indicando início da pirólise do polímero.  

Para a amostra 3 (Figura 33), observou-se um pico de fusão em 199,7°C já 

na região onde ocorreu deslocamento da linha base indicando que parte do polímero 

já estava sendo pirolisado. Com esse valor de temperatura de fusão o poliuretano 

usado pode ser o diciclohexilmetano diisociato butanodiol (HMDI/BD) (MARK, 1999). 

É possível concluir, pela curva calorimétrica obtida, que o material 2 não é 

indicado para altas rotações e cargas ou em aplicações em temperaturas maiores 

que 59°C, uma vez que componentes desse polímero se fundem próximos a essa 

temperatura mudando suas propriedades iniciais. Em contrapartida, essa análise 

pode ser feita para os materiais 1 e 3 que possuem temperatura de transição vítrea 

e de fusão maiores, permitindo a utilização em aplicações de altas rotações e cargas 

ou ambientes de temperaturas mais elevadas.  
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Figura 31 – Curva calorimétrica obtida para o material 1 

 

 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

Figura 32 – Curva calorimétrica obtida para o material 2 

 

 

Fonte: O autor (2017) 
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Figura 33 – Curva calorimétrica obtida para o material 3 

 

 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

4.4 ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA (TGA) 

 

Foram obtidas curvas de análise termogravimétrica para cada material 

analisado.  

Na curva calorimétrica obtida para o material 1 (Figura 34) é observado que 

a primeira perda de massa ocorre entre 300°C e 500°C, que corresponde à pirólise 

do polímero, e a segunda perda de massa entre 400°C e 700°C que corresponde à 

queima do carbono formado durante a pirólise do polímero. A massa residual obtida 

é pequena, na ordem de 0,11%, e deve ser de contaminantes do processo de 

síntese e obtenção do composto, indicando que nesse material não foram 

adicionadas carga inorgânicas.  

Para a curva calorimétrica do material 2 (Figura 35), observou-se três 

processos de perda de massa, sendo que a primeira e a segunda, entre 200°C e 

500°C, correspondem à pirólise do polímero que ocorreu em dois estágios, 

reforçando a ideia de este material trata-se de copolímero ou blenda, a terceira 

perda de massa, entre 500°C e 700°C refere-se a queima do carbono estável 

formado durante a pirólise do polímero. A massa residual é pequena, indicando que, 

também, nesse material polimérico não houve adição de carga inorgânica.  

Já para a curva calorimétrica do material 3 (Figura 36), constatou-se duas 

perdas de massa, sendo que a primeira, entre 250°C e 500°C, deve-se à pirólise do 

polímero, e a segunda de 500°C e 700°C corresponde à queima do carbono formado 



71 
 

na pirólise do polímero e como o material é preto pode também ter negro de carbono 

que também seria queimado nessa temperatura em atmosfera oxidante. A massa 

residual obtida foi de 0,92% que corresponde ao teor de carga inorgânica adicionada 

ao polímero. 

 

Figura 34 – Curva termogravimétrica obtida para o material 1 
 

 

 
Fonte: O autor (2017) 

 

 

Figura 35 – Curva termogravimétrica obtida para o material 2 
 

 

Fonte: O autor (2017) 
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Figura 36 – Curva termogravimétrica obtida para o material 3 

 

 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

4.5 DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE DOS MATERIAIS 

 

Foram feitas medidas de densidade nos três materiais e os valores obtidos 

são apresentados na Tabela 10. Notou-se que a maior densidade foi observada para 

o material 1, seguida pelo material 2 e o material menos denso foi o material 3. O 

valor da densidade obtida para o material 1 é o normalmente obtido para o PET 

(MARK, 1999).  

 

Tabela 10 – Densidade dos materiais 
 

 Material 1 Material 2 Material 3 

Densidade (kg/m3) 1400,2 ± 3,8 1148,6 ± 3,3 1105,7 ± 1,2 

 

 

4.6 DETERMINAÇÃO DA DUREZA SHORE D 

 

Para a determinação da dureza Shore D foram realizados seis medidas para 

cada material e os resultados e os respectivos desvios padrão estão apresentados 

na Tabela 11. Para o material 1 foi obtida a maior dureza dentre os materiais 
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estudados, já o material 2 apresentou dureza intermediária enquanto o material 3 

demonstrou ser o de menor dureza. 

 

Tabela 11 – Resultados dos ensaios de dureza Shore D para as amostras novas 
 

Material 1 Material 2 Material 3 

78,50 ± 0,72 56,50± 0,35 29,93 ± 0,94 

 

O fabricante classifica o material 3 como um ótimo material quanto à 

resistência a abrasão, a dureza menor corrobora essa informação uma vez que por 

ser menos duro, a conformação do material e absorção de partículas duras, como o 

sal, pedras e outros é facilitada. 

 

4.7 DETERMINAÇÃO DA RUGOSIDADE DOS PINOS 

 

Foram realizados 5 (cinco) medições de rugosidade em cada pino antes e 

após o ensaio tribológico. Os pinos selecionados para essa avaliação foram aqueles 

submetidos à velocidade de 2 m/s. Na Tabela 12 são apresentados os valores 

médios e os desvios padrão para os parâmetros Sq, Rq horizontal e Rq vertical dos 

materiais, conforme mencionado no item 3.2.7 deste trabalho. 

 

Tabela 12 – Resultados de medição de rugosidade dos pinos antes da realização dos ensaios 

 

 Rq Horizontal (µm) Rq Vertical (µm) Sq (µm) 

Material 1 1,63 ± 0,47 1,79 ± 0,38 3,34 ± 0,08 

Material 2 1,82 ± 0,38 1,94 ± 0,61 3,55 ± 0,09 

Material 3 3,48 ± 0,52 3,85 ± 0,90 6,78 ± 1,30 

 

Na Tabela 13 a seguir são apresentados os valores de rugosidade obtidos após a 

realização dos ensaios. 
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Tabela 13 – Resultados de medição de rugosidade dos pinos após a realização dos ensaios 

 

 Rq Horizontal (µm) Rq Vertical (µm) Sq (µm) 

Material 1 0,06 ± 0,01 0,60± 0,11 0,95 ± 0,06 

Material 2 0,22 ± 0,08 0,19 ± 0,03 0,36 ± 0,04 

Material 3 0,12 ± 0,01 0,25 ± 0,02 0,44 ± 0,05 

 

Para melhor visualização da alteração de rugosidade dos pinos, apresenta-se 

a Figura 37. Onde é possível observar a alteração de valores absolutos de 

rugosidade Sq, antes e após os ensaios tribológico. 

 

Figura 37 – Alteração do parâmetro Sq de rugosidade dos materiais antes e após os ensaios 
 

 

Fonte: O autor (2017) 

 

Observou-se que as superfícies foram significativamente alteradas quanto à 

rugosidade. Pode-se afirmar que houve um polimento da superfície, reduzindo assim 

seus picos e vales, consequentemente incrementam-se as propriedades tribológicas 

das amostras. Essas alterações constatadas na geometria das superfícies 

acontecem durante o período inicial do ensaio e caracterizam a região de running-in 

deste ensaio tribológico.  

A redução dos valores absolutos de rugosidade ocorre para os três 

materiais, porém o material 3 apresentou a redução mais significativa, credita-se a 
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isso o fato de que, por ser um material menos duro, ele se deforma mais e se molda 

com mais facilidade ao perfil imposto pelo movimento relativo entre o disco e a 

amostra. 

Além das medições absolutas de rugosidade foram comparadas as imagens 

tridimensionais fornecidas pelo interferômetro. A Figura 38 e a Figura 39 

representam a superfície central do pino do material 1, antes da realização do 

ensaio e após, respectivamente. Apenas são indicadas as imagens referentes ao 

pino do material 1, porém os demais materiais apresentaram o mesmo 

comportamento. 

 

Figura 38 – Imagem tridimensional do centro do pino do material 1 antes do ensaio tribológico 
 

 

Fonte: O autor (2016) 
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Figura 39 – Imagem tridimensional do centro do pino do material 1 após o ensaio tribológico 
 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

É possível visualizar as alterações na geometria da superfície durante o 

deslizamento entre a amostra e disco. Ocorre o alinhamento das linhas de 

superfície, reduzindo a rugosidade da amostra, e consequentemente o incremento 

das propriedades tribológicas dos materiais (HUTCHINGS, 1992). 

 

4.8 RUGOSIDADE DOS DISCOS 

 

Como as pistas de ensaio são bem definidas, optou-se por realizar a 

medição de rugosidade após o ensaio tribológico. Assim é possível realizar a 

medição dentro e fora da pista onde ocorreu o atrito. Para cada pista e a respectiva 

velocidade de ensaio foram realizadas três medições de rugosidade. O mesmo 

procedimento foi realizado para uma região fora das pistas, ou seja, uma região sem 

interferência dos ensaios, assim tem-se a rugosidade da superfície do disco antes e 

após os ensaios. 

Na Tabela 14 e na Figura 40 são apresentados os valores medidos do 

parâmetro Sq de rugosidade da região dentro e fora da pista de ensaio.  
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Para o disco utilizado no ensaio do material 1, observa-se uma tendência 

para a redução da rugosidade do disco com a redução da velocidade de ensaio. A 

pista do ensaio com 5 m/s não teve alteração significativa da sua rugosidade, já para 

a condição de 3,5 m/s ocorre a redução do valor de rugosidade. Para o ensaio com 

2 m/s o comportamento se acentua e a rugosidade diminui. 

As medições do disco ensaiado com o material 2 foram prejudicadas devido 

ao travamento do pino no decorrer do ensaio. Observou-se que a rugosidade 

medida na pista diminui quando a velocidade cai de 5 m/s para 3,5 m/s. Já para a 

velocidade ensaiada de 2 m/s não ocorre uma alteração significativa da rugosidade 

do disco. 

A rugosidade do disco utilizado no ensaio do material 3 tende a diminuir 

conforme diminui-se a velocidade. Assim como para o material 1, a rugosidade não 

apresenta alterações significativas para a velocidade de 5 m/s, porém para a 

velocidade de 3,5 m/s ocorre a redução de rugosidade. O parâmetro de rugosidade 

para a velocidade de 2 m/s também é menor quando comparado com a rugosidade 

inicial do disco, porém é maior que o valor obtido para a velocidade de 3,5 m/s. 

 

Tabela 14 – Parâmetro de rugosidade Sq (µm) do disco para cada velocidade ensaiada 

 

 5 m/s 3,5 m/s 2 m/s Antes do Ensaio 

Material 1 1,28 ± 0,02 1,26 ± 0,03 1,08 ± 0,04 1,24 ± 0,08 

Material 2 1,24 ± 0,04 0,84 ± 0,06 1,11 ± 0,06 1,20 ± 0,10 

Material 3 1,31 ± 0,06 0,77 ± 0,02 0,86 ± 0,10 1,17 ± 0,05 

 



78 
 

Figura 40 – Comportamento do parâmetro de rugosidade Sq das pistas dos discos para as diferentes 
velocidades envolvidas: a) rugosidade para o material 1; b) rugosidade para o material 2; c) 

rugosidade para o material 3 

 

 

Fonte: O autor (2016) 
 

Com os ensaios executados não é possível afirmar que houve desgaste do 

metal base do disco. A redução de rugosidade observada pode ter ocorrido devido à 

deposição de material na pista de ensaio, o que alteraria os valores obtidos para os 

vales do perfil de rugosidade do disco. Devido a isso foram verificados menores 

valores para a rugosidade do disco, para durações mais longas do ensaio, ou seja, 

para velocidades menores. Pois quanto maior o tempo de ensaio, maior é a 

deposição de particulado na pista. 

Na Figura 41 é apresentado uma imagem tridimensional da superfície do 

disco ensaiado para o material 1 antes do ensaio tribológico. 
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Figura 41 – Imagem tridimensional do disco ensaiado para o material 1 antes do ensaio tribológico 

 

 

 
Fonte: O autor (2016) 

 
 

É possível observar, comparando a Figura 39 e a Figura 41, que o perfil da 

superfície e ranhuras do disco são impostas à superfície do pino. Esse processo 

caracteriza a etapa de running-in do ensaio em questão. 

 

4.9 TRIBOLOGIA 

 

Nesta etapa serão apresentados os valores dos coeficientes de atrito 

dinâmico médios em função das velocidades, será discutido o comportamento das 

temperaturas de contato, o processo de obtenção da taxa de desgaste dos materiais 

e também serão apresentados os gráficos do coeficiente de atrito dinâmico.  

Na sequência serão comparados os desempenhos dos materiais nas 

diferentes velocidades ensaiadas. 

 

4.9.1 Coeficiente de atrito cinético 

As curvas obtidas para o comportamento do coeficiente de atrito em função 

do tempo apresentaram formas distintas.  
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Em todos os materiais identificou-se uma transição particular e bem 

característica quanto à região de running-in e steady state. Nas imagens a seguir 

serão apresentados os comportamentos fundamentais de running–in e steady state 

para cada material. 

Observa-se na Figura 42, a curva de transição do material 1, seu 

comportamento de running-in semelhante ao descrito no gráfico c da Figura 8. 

Primeiramente, ocorre um aumento do COF e, gradualmente, com o decorrer do 

tempo a curva tende a estabilizar-se. 

 

Figura 42 – Comportamento de running-in e steady state do material 1, obtido do gráfico do ensaio 
com carga 50 N e 2 m/s de velocidade tangencial 

 

 

Fonte: O autor (2016) 
 

A região de transiência inicial do material 2 é apresentada na Figura 43. O 

comportamento é semelhante ao do modelo apresentado no gráfico a da Figura 8. 

Observa-se que o COF se estabilizou mais rapidamente que os materiais 1 e 3, logo 

o regime de estabilidade (steady state) é alcançado mais brevemente. 
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Figura 43 – Comportamento de running-in e steady state do material 2, obtido do gráfico do ensaio 
com carga 50 N e 2 m/s de velocidade tangencial 

 

 

Fonte: O autor (2016) 
 

A transição tribológica do material 3 é apresentada na Figura 44. A curva é 

estável e se comporta conforme o gráfico f da Figura 8. Observou-se que o COF 

tende a se estabilizar já nos primeiros 100 m percorridos. Esse comportamento 

deve-se ao fato de que, por ser o material menos duro, as mudanças na geometria 

da superfície deste material acontecem rapidamente. 

 

Figura 44 – Comportamento de running-in e steady state do material 3, obtido do gráfico do ensaio 
com carga 50 N e 5 m/s de velocidade tangencial 

 

 

Fonte: O autor (2016) 
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A rápida estabilização do COF dos materais 2 e 3 é uma característica que 

favoreceria a aplicação destes materiais em um mancal autolubrificado, uma vez 

que, pela severidade da aplicação e cargas envolvidas, quanto mais rapidamente 

ocorrer a estabilização do coeficiente do atrito mais estável será o apoio do eixo da 

unidade geradora e menor será a quantidade de calor gerado pelo movimento 

relativo entre eixo e mancal. 

Para o cálculo dos coeficientes de atrito médios não foi considerada a região 

de transiência inicial. Foi considerada somente a região estável de cada material. 

Por se tratar de materiais diferentes e comportamentos tribológicos distintos, as 

regiões a serem consideradas foram selecionadas individualmente. 

Na Tabela 15 são apresentados os intervalos considerados para o cálculo do 

coeficiente de atrito cinético de cada material. 

 

Tabela 15 – Intervalos considerados para cálculo do COF (Coeficiente de Atrito Cinético Médio) 

 

Velocidade (m/s) Material 1 Material 2 Material 3 

2 Entre 2000 e 5000 m Entre 50 e 250 m Entre 1000 e 4000 m 

3,5 Entre 2000 e 5000 m Entre 80 e 130 m Entre 1000 e 4000 m 

5 Entre 2000 e 5000 m Entre 5 e 15 m Entre 1000 e 4000 m 

 

Os valores absolutos de coeficiente de atrito cinético, com desvio padrão, 

dos materiais estudados para as três velocidades tangenciais selecionadas são 

apresentados na Tabela 16 e na Figura 45. 

 

Tabela 16 – Valores absolutos dos coeficientes de atrito dos materiais para cada velocidade 

 

Velocidade Material 1 Material 2 Material 3 

2 0,1039 ± 0,006 0,3513 ± 0,012 0,0545 ± 0,008 

3,5 0,1161 ± 0,003 0,3791 ± 0,007 0,0459 ± 0,003 

5 0,1115 ± 0,003 0,3018 ± 0,009 0,0544 ± 0,006 
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Figura 45 – Coeficiente de atrito cinético para cada velocidade ensaiada 

 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

Os resultados mostram que o material 3 apresentou os menores valores de 

coeficiente de atrito cinético (COF), além disso não teve alterações significativas 

nesse parâmetro com o aumento da velocidade tangencial. A estabilidade do 

coeficiente de atrito é um parâmetro importante que deve ser levado em 

consideração para a seleção do material base do mancal, uma vez que grandes 

variações de velocidade ocorrem na partida e em ensaios de uma unidade geradora, 

como por exemplo nos ensaios de rejeição de carga. 

O material 1 também se mostrou estável com o aumento da velocidade 

tangencial e apresentou baixos valores de coeficiente de atrito, porém maiores que 

do material 3. É possível observar uma tendência de aumento nos valores de COF 

com a progressão da velocidade, porém esse acréscimo é muito pequeno e gradual. 

O material 2 apresentou os maiores valores de COF, porém a avaliação 

deste material fica comprometida devido às condições do ensaio. Nenhum ensaio 

para o material 2 foi concluído nos 5000 metros propostos, pois ocorre a interrupção 

da rotação do tribômetro e a interrupção do ensaio em no máximo 320 m 

percorridos. De qualquer forma, os ensaios foram conduzidos e registrados pelo 

tempo total de duração, independente qual distância havia sido percorrida. Um 

comportamento particular do material 2 foi a tendência de aumento do coeficiente de 

atrito de 2 m/s para 3,5 m/s e redução no COF em velocidades maiores que 3,5 m/s. 
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Segundo Hutchings (1992), os coeficientes de atrito cinético para polímeros 

deslizando sobre substratos metálicos são na ordem de 0,1 a 0,5, porém valores 

fora desse intervalo também são encontrados na literatura. Os materiais 1 e 2 

obedecem essa indicação, já o material 3 teve um desempenho melhor nesse 

aspecto. 

Quanto menor o coeficiente de atrito do material base, menor será a geração 

de calor no mancal e consequentemente menor serão os riscos de danos no eixo, 

vibração da unidade geradora e superaquecimento do mancal  

Analisando especificamente o resultado do material 2, é importante entender 

o travamento do tribômetro. Ao avaliar as superfícies das amostras submetidas aos 

ensaios constatou-se que os pinos do material 2 não tiveram contato pleno da 

superfície com o disco, diferentemente dos pinos das amostras dos outros materiais. 

Como para o material 2 a área de contato é menor para a mesma carga aplicada, 

ocorre o aumento da pressão de contato. O aumento do fator PV, implica para o 

material 2 em uma condição tribológica mais severa do que para os outros materiais. 

Na Figura 46 são apresentadas as faces das superfícies de contato de 

alguns pinos ensaiados e é possível observar, no material 2, a área que teve contato 

e a área que não teve contato com o disco. Os pinos selecionados representam os 

demais corpos de prova ensaiados, uma vez que todos apresentaram o mesmo 

padrão. 
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Figura 46 – Vista da superfície dos pinos ensaiados a) material 1; b) material 2 e c) material 3 

 

 

Fonte: O autor (2017) 

 

O aumento da pressão de contato, e consequentemente do fator PV, pode 

ter resultado no aumento da temperatura de contato entre o pino e o disco. 

Conforme discutido no item 4.3, a temperatura de fusão para o material 2 é baixa, 

em torno de 50°C, portanto os resultados indicam que houve a fusão do material e o 

amolecimento da superfície. Esse amolecimento reduziria abruptamente o 

coeficiente de atrito, fazendo atuar a proteção do equipamento que interrompe o 

ensaio. 

 

4.9.2 Temperatura da região de contato 

As temperaturas de contato para todos os materiais e velocidades 

permaneceram quase constantes. A circulação de água foi efetiva em retirar o calor 

gerado pelo atrito. A variação de temperatura ao longo dos ensaios não ultrapassou 

1,7ºC. No entanto, deve ser considerado que não foi possível medir a temperatura 

na região de contato pino-disco, devido à circulação de água no sistema que 

dissipava rapidamente o calor gerado nessa região. 

 

4.9.3 Avaliação do comportamento do atrito dos materiais ao longo do ensaio  

 

A análise do comportamento do atrito ao longo do ensaio é feita através de 

curvas do COF (coeficiente de atrito cinético) pela distância percorrida durante o 

ensaio. A Figura 47 apresenta a curva para o material 1 (poliéster). 

a) b) c)
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Figura 47 – Curva de COF do material 1 em função da distância percorrida 

 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

Analisando a curva do material 1 é possível verificar que o COF tem uma 

pequena variação com o aumento da velocidade. Notou-se que o coeficiente de 

atrito apresenta uma instabilidade para as três velocidades. Esta instabilidade, 

segundo Blau (2009) deve-se ao desgaste adesivo. 

Ao longo de todo o ensaio, para as três velocidades, houve uma queda nos 

valores de COF, porém a região de estabilidade se inicia apenas após os 2000 

metros percorridos. 

Na Figura 48 a seguir são apresentados os resultados de coeficiente de 

atrito cinético para o material 2 (poliuretano). 
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Figura 48 – Curva de COF do material 2 em função da distância percorrida 

 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

Não foi possível executar o ensaio em sua totalidade. É possível observar 

que quanto maior a velocidade, menor a duração do ensaio. Para a velocidade de 5 

m/s, sequer foi alcançado o estado de estabilidade e já houve a interrupção do 

ensaio. Imediatamente antes da interrupção do ensaio ocorre uma queda brusca no 

valor do coeficiente de atrito. Esse comportamento é exclusivo do material 2 e deve-

se, provavelmente, à fusão do material, conforme detalhado no item 4.9.1. Com a 

fusão do material ocorre a abrupta queda do COF conforme observado na Figura 49. 

Durante o ensaio percebeu-se que até o momento de finalização do ensaio o 

comportamento do material permaneceu estável e bem definido. 

As curvas do material 3 (poliuretano) são apresentadas na Figura 49. 



88 
 

Figura 49 – Curva de COF do material 3 em função da distância percorrida 
 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

O material 3 apresentou os menores valores de coeficiente de atrito e o 

comportamento mais estável. Após atingido o estado de estabilidade o coeficiente 

de atrito apresenta pouca alteração. É possível observar que o material 3 apresenta 

o mesmo comportamento quanto ao COF para as três velocidades selecionadas.  

Para os materiais 1 e 3 ocorreu um aumento brusco nos valores de COF ao 

atingir os 5000 metros percorridos, isso ocorre devido a diminuição de velocidade 

para interrupção do ensaio, assim o coeficiente de atrito aumenta até a parada do 

disco. 

Do ponto de vista da aplicação, quanto menor o coeficiente de atrito do 

mancal, menor será a geração de calor no mancal e, consequentemente, diminui-se 

a possibilidade de deterioração do mesmo. Portanto, analisando o comportamento 

do COF, os resultados indicam que o material 3 é o mais indicado para a aplicação 

proposta neste estudo. 

 

4.9.4 Taxa de desgaste dos materiais 

 

Não foi possível avaliar a taxa de desgaste, pois as pesagens dos pinos 

após os ensaios foram inconstantes e por vezes resultaram em valores maiores do 

que os obtidos antes dos ensaios. Visualmente os pinos são pouco desgastados, 
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portanto mais sensível deverá ser a pesagem para detectar essa diferença de 

massa. Especula-se que a eletrificação das amostras foi a razão para a imprecisão 

das medições. 

Estudou-se a possibilidade de obter a taxa de desgaste através da medição 

linear do desgaste do pino. Associando essa informação com a densidade do 

material obtém-se a massa retirada do pino durante o atrito. Porém o desgaste não 

foi linear o que impossibilitou o procedimento. 

Encontra-se no Apêndice A uma planilha com os valores medidos e as 

respectivas variações. 

 

4.9.5 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

A microscopia eletrônica de varredura foi utilizada para compreender como o 

lubrificante sólido desprendido do material se apresentava no substrato. 

As pistas dos ensaios foram estudadas e avaliadas através de imagens e 

análises de EDS. Para cada material foi selecionada a escala da imagem que 

melhor evidenciou as partículas. 

O disco utilizado para os ensaios com o material 1 apresentou, após seco, 

uma mancha esbranquiçada nas áreas externas às pistas (Figura 50). E nas 

análises de EDS constatou-se a presença evidente de flúor nessas manchas, o que 

permite concluir que se trata do lubrificante sólido, uma vez que o material possui 

esse elemento em sua composição. As manchas demarcadas na Figura 51 são os 

lubrificantes sólidos. Nesta imagem, é possível visualizar que a presença de 

lubrificante é maior fora da pista do que dentro da mesma, isso indica que a 

lubrificação é feita imediatamente no momento do contato e não através da 

formação constante de filme. Na Figura 52 é apresentado o resultado de EDS para 

partícula fora da pista de ensaio. 
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Figura 50 – Imagem da superfície do disco submetido ao ensaio com o material 1 – Indicação das 
pistas de ensaio 

 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

Figura 51 – Imagem da superfície do disco ensaiado com o material 1, obtida por meio de MEV para 
análise da presença de lubrificantes sólidos. Superfície da pista de ensaio (espectro 98) e área fora 

da pista (demais espectros) 
 

 

Fonte: O autor (2016) 
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Figura 52 – Resultado, para o disco ensaiado com material 1, da análise de EDS em partícula fora da 
pista, indicando a presença de flúor, 7,63% Wt 

 

 

Fonte: O autor (2016) 
 

 

O disco submetido aos ensaios com o material 2 também apresentou um 

manchamento, porém as manchas se concentram, em maior parte, no interior da 

pista, indicando a adesão de lubrificantes. Na Figura 53 é possível verificar as 

manchas esbranquiçadas por todo o disco.  

A Figura 54.a indica a pista de ensaio, na condição de 5 m/s, para o 

material 2. As linhas e pigmentos escurecidos observados nesta mesma imagem 

são pequenas partículas de lubrificantes sólidos que se desprenderam do pino e 

aderiram à superfície do disco. Na Figura 54.b é possível observar com mais 

precisão as partículas de lubrificantes.  

Novamente, utilizou-se a análise de EDS e foi possível verificar a presença 

do elemento Cloro (Figura 55), o que permite concluir que o material aderido na pista 

trata-se do lubrificante sólido do material 2, uma vez que esse material contém Cloro 

em sua composição. 
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Figura 53 – Imagem da superfície do disco submetido ao ensaio com o material 2 – Indicação das 
pistas de ensaio 

 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

 

Figura 54 – Imagem da superfície do disco submetido ao ensaio com o material 2, com detalhe para 
a) Pista de ensaio, na condição de 5 m/s, b) detalhes das partículas de lubrificantes na pista de 

ensaio sob velocidade de 5 m/s 

 

 

Fonte: O autor (2016) 
 

(a) (b)(a) (b)
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Figura 55 – Resultado, para o disco ensaiado com material 2, da análise de EDS em partícula dentro 
da pista, indicando a presença de cloro, 8,43 % Wt 

 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

Para o material 3, a interface pista e região externa à pista não é evidente como 

para os outros materiais (Figura 56). O desprendimento de partículas lubrificantes é 

muito semelhante ao observado para o material 2. No interior da pista em que 

acontece o ensaio observa-se a presença de partículas desprendidas do pino. 

Através da análise de EDS observa-se a presença dos elementos químicos 

caracterizados para o material 3. 

 

Figura 56 – Imagem da superfície do disco na região da pista de ensaio com 5 m/s no disco 
submetido ao ensaio com o material 3 

 

 

Fonte: O autor (2016) 
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Os resultados de EDS no interior da pista, mais precisamente nos pontos indicados 

na Figura 57, indicaram a presença de cloro, potássio, silício, cálcio e outros 

elementos presentes da composição química do material 3. Na Figura 58 é 

apresentado o resultado de EDS para partícula dentro da pista de ensaio. 

 

Figura 57 – Imagem da superfície do disco com indicações das regiões submetidas à análise de EDS, 
para o disco ensaiado com o material 3 

 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

Figura 58 – Resultado da análise de EDS em partícula dentro da pista, do disco ensaiado com o 
material 3, indicando a presença de cloro, 0,05 % Wt e potássio 5,59 % Wt 

 

 

Fonte: O autor (2016)  
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5 CONCLUSÕES 

 

Os ensaios tribológicos do tipo pino-disco, com carga constante e três 

velocidades tangenciais distintas, para análise do desempenho do coeficiente de 

atrito em função da distância percorrida e as caracterizações físico-químicas do 

material 1 (poliéster), material 2 e material 3 (poliuretano), possibilitaram concluir 

que:  

1. A temperatura na região de contato, para os três materiais, 

permanece constante ao longo de todo ensaio. A injeção de água é 

efetiva na retirada do calor gerado pelo atrito; 

2. A região de running-in, obtida durante os ensaios tribológicos, se 

apresenta conforme registros na literatura.  

3. O material 2 apresenta baixa temperatura de fusão, aproximadamente 

50°C, portanto para aplicações de altas rotações e cargas ou em 

ambientes de temperaturas elevadas não é indicado o uso deste 

material. Em contrapartida, os materiais 1 e 3, possuem maiores 

temperaturas de transição de fase e poderiam ser utilizados nessas 

condições. 

4. Quanto ao coeficiente de atrito cinético (COF), o material 3 

apresentou o melhor desempenho e também a maior estabilidade 

com o aumento da velocidade tangencial; 

5. Instabilidades no coeficiente de atrito cinético dos materiais indicam a 

ocorrência de mecanismos de desgaste por adesão; 

6. Através da análise de imagens obtidas por MEV constatou-se que a 

lubrificação do material 1 ocorre imediatamente no momento do 

contato e não através da formação constante de filme lubrificante 

sólido. Já para os materiais 1 e 2 as partículas dos polímeros 

aderiram às pistas ensaiadas, indicando a formação de filme 

lubrificante sólido; 

7. Para a aplicação tribológica proposta, nas condições de injeção 

constante de água e velocidades tangenciais de até 5 m/s o material 3 

é o mais indicado, devido a estabilidade e menores valores de 

coeficiente de atrito. Porém, considerando a aplicação como material 



96 
 

para mancal de deslizamento é necessário fazer maiores estudos 

sobre o desgaste deste material.  
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6 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Algumas considerações podem ser feitas para trabalhos futuros, as quais 

surgiram durante o desenvolvimento da presente Dissertação. 

A seguir são feitas algumas sugestões: 

1. Implementação de um sistema com insuflamento de ar refrigerado a 

fim de permitir ensaios a seco com carga de 50 N e velocidades de 

2 m/s, 3,5 m/s e 5 m/s, criando uma base comparativa com os 

resultados deste trabalho. 

2. Ensaios, nas mesmas condições do presente estudo, porém com 

distâncias percorridas maiores, a fim de aumentar o desgaste e 

facilitar a medição da quantidade de material transferido ao disco.  

3. Alteração no tamanho do pino para reduzir a flexão durante o ensaio. 

Essa alteração pode ser a redução da altura do pino ou aumentando 

o diâmetro do mesmo. 
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ANEXO A – PLANILHA DE MEDIÇÕES DE VARIAÇÃO DE MASSA. 

 

 

Numeração Antes Depois Variação Antes Depois Variação Antes Depois Variação

821,626 810,240 -11,386 1000,060 992,178 -7,882 499,614 500,304 0,690

821,586 810,230 -11,356 1000,230 992,564 -7,666 499,615 500,314 0,699

821,552 810,232 -11,320 1000,150 992,762 -7,388 499,615 500,320 0,705

821,588 810,234 -11,354 1000,147 992,501 -7,645 499,615 500,313 0,698

817,320 1012,515 440,286 440,509 0,223

817,294 1012,080 440,185 440,521 0,336

817,306 1012,155 440,180 440,531 0,351

817,307 1012,250 440,217 440,520 0,303

812,952 815,188 2,236 998,858 983,494 -15,364 536,172 536,860 0,688

812,954 815,192 2,238 999,010 983,616 -15,394 536,250 536,862 0,612

812,954 815,192 2,238 999,022 984,552 -14,470 536,198 536,866 0,668

812,953 815,191 2,237 999,016 971,940 -27,076 536,207 536,863 0,656

773,696 774,214 0,518 983,834 972,248 -11,586 530,166 530,084 -0,082

773,662 774,212 0,550 983,848 972,100 -11,748 530,166 530,092 -0,074

773,708 774,222 0,514 984,244 972,796 -11,448 530,166 530,102 -0,064

773,689 774,216 0,527 983,975 972,448 -11,527 530,166 530,093 -0,073

827,894 828,570 0,676 976,486 969,024 -7,462 456,776 456,621 -0,155

827,902 828,588 0,686 977,240 968,790 -8,450 456,784 456,631 -0,153

827,906 828,614 0,708 977,114 968,780 -8,334 456,784 456,640 -0,144

827,901 828,591 0,690 976,947 968,865 -8,082 456,781 456,631 -0,151

833,384 834,710 1,326 1008,140 994,290 -13,850 506,158 506,816 0,658

833,406 834,712 1,306 1008,140 994,094 -14,046 506,158 506,822 0,664

833,382 834,720 1,338 1008,335 994,288 -14,047 506,168 506,824 0,656

833,391 834,714 1,323 1008,205 994,224 -13,981 506,161 506,821 0,659

825,632 826,948 1,316 967,086 954,104 -12,638 472,006 472,188 0,182

825,660 826,946 1,286 967,014 954,570 -12,444 472,024 472,193 0,169

825,688 826,964 1,276 967,000 954,448 -12,552 472,026 472,202 0,176

825,660 826,953 1,293 967,033 954,509 -12,524 472,019 472,194 0,176

820,610 820,846 0,236 927,288 918,620 -8,668 515,730 515,676 -0,054

820,610 820,850 0,240 927,424 918,328 -9,096 515,722 515,688 -0,034

820,602 820,852 0,250 927,480 917,908 -9,572 515,732 515,694 -0,038

820,607 820,849 0,242 927,397 918,285 -9,112 515,728 515,686 -0,042

811,752 813,434 1,682 993,814 985,368 -8,446 555,040 555,016 -0,024

811,756 813,432 1,676 993,440 985,420 -8,020 555,044 555,040 -0,004

811,778 813,430 1,652 993,212 985,654 -7,558 555,046 555,044 -0,002

811,762 813,432 1,670 993,489 985,481 -8,008 555,043 555,033 -0,010

821,590 822,218 0,628 963,746 951,206 -12,540 495,190 495,580 0,390

821,650 822,206 0,556 963,748 951,270 -12,478 495,186 495,582 0,396

821,666 822,210 0,544 963,578 951,370 -12,208 495,188 495,584 0,396

821,635 822,211 0,576 963,691 951,282 -12,409 495,188 495,582 0,394

Medição de massa [mg]

Branco Azul Amarelo
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