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RESUMO 

 

Os sistemas de transportadores aéreos são amplamente utilizados na indústria para 
movimentação de cargas em processos de produção. Para o tipo EMS (Electric 
Monorail System) são utilizados conjuntos de conectores ‘escovas’ condutores de 
eletricidade guiados por um barramento unipolar que estão em contato entre si 
durante o funcionamento do sistema. No entanto, tal forma de funcionamento do 
sistema acarreta em problemas de desgaste natural causado pelo deslizamento 
entre os componentes. Este desgaste exige que, de acordo com critérios utilizados 
na planta industrial, as escovas sejam substituídas regularmente, o que implica em 
paradas na linha de montagem e em perdas na produtividade. Este trabalho tem 
como objetivo apresentar os resultados de análise do desgaste dos componentes 
deste sistema, que são fabricados em cobre, por comparação direta entre as 
superfícies consideradas novas e aquelas relativas ao fim da vida útil, segundo 
critério industrial. Os mecanismos de desgaste foram analisados em microscópio 
eletrônico de varredura, revelando a predominância de desgaste adesivo para o 
barramento unipolar e abrasivo para as escovas. Também são realizadas medições 
de rugosidade 3D e dureza Vickers, que foi utilizada para a avaliação do 
encruamento das superfícies. Adicionalmente o método com tratamento shot 
peening onde forças compressivas são induzidas na camada superficial pelo 
impacto de esferas com fluxo direcional sob alta velocidade e condições controladas 
foi aplicado. Assim, foi verificado que a dureza e a rugosidade inicial das superfícies 
em contato são bastante distintas, o que afeta sobremaneira o desgaste de cada 
componente. A performance do tratamento shot peening foi realizado por meio de 
um dispositivo simulador de desgaste controlado em laboratório. A construção desse 
sistema caracterizou-se como uma ferramenta para o teste de novas soluções e com 
propósito principal é a simulação do desgaste e visando observar o comportamento 
de uma escova de contato nova e escovas com tratamento shot peening, 
submetidas contra barramento novo em condições não lubrificados a fim de obter 
dados que revelam o comportamento desses materiais no processo real sem 
comprometer a linha de produção do ambiente fabril. Verificam-se duas regiões 
onde a perda de massa para cada uma das curvas é semelhante (linhas retas, com 
derivada constante). Todas as amostras parecem perder massa mais lentamente no 
início do ensaio (Região 1), sendo que após um dado momento essa perda de 
massa muda e estabiliza em um valor maior (Região 2). O comportamento de uma 
das amostras submetido ao tratamento shot peening mostrou-se ligeiramente 
eficiente no aumento da dureza e consequente uma possível melhoria na vida útil da 
escova. 
 
Palavras-chave: Desgaste por deslizamento, tribologia do cobre, sistemas de 
transporte aéreo, escovas elétricas, barramento unipolar, shot peening. 
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ABSTRACT 

 

The overhead trolley systems are widely used in industry for cargo handling in 
production processes. Electric Monorail Systems (EMS) use sets of electrically 
conductive connectors, known as ‘brushes', guided by an unipolar insulated 
conductor, and they are in contact to each other during the operation. However, such 
an operating system leads to problems caused by natural wear slip between 
components. This wear requires, according to criteria used in the industrial plant, that 
the brushes must be replaced regularly, which implies in assembly line stops and 
productivity losses. This work presents the results of analysis of the wear of the 
system components, which were made by direct comparison between samples 
considered new and samples in the end of life according to industrial criteria. The 
wear mechanisms were analyzed by scanning electron microscopy revealing the 
predominance of adhesive wear for unipolar insulated conductor and abrasive for the 
brushes. Also, 3D roughness and Vickers hardness measurements are realized, 
which was used for the evaluation of the surface hardening. Additionally some 
samples had their surfaces modified by shot peening treatment. In this method 
compressive forces are induced on surface layer by the impact of balls with 
directional flow under high speed and controlled conditions. Thus, it was verified that 
the hardness and the initial roughness of the surfaces in contact are quite distinct 
which greatly affect the wear of each component. The performance of the shot 
peening treated samples were evaluated using a wear simulator device within 
laboratory controlled conditions. The system developed in this work was considered 
as a new tool for wear simulation tests with the purpose of evaluate the behavior of 
new and shot peening treated bushes submitted to EMS operation. The simulation 
system consists in sliding brushes against new non lubricated insulated conductor in 
order to obtain data showing the behavior of these materials in the actual process 
without compromising production line at manufacturing environment. The mass loss 
of the samples tested in the developed system was measured and it was observed 
two distinct regions in the mass loss versus time curve, two straight lines with 
constant derivatives. All samples appear to lose mass slower at the begin test 
(Region 1) and after a certain time rate of mass loss changes and stabilizes at a 
higher value (Region 2). The behavior of one sample of shot peening treatment was 
more effective in increasing the hardness and consequent improvement life of the 
brush. 
 
Keywords: sliding wear, tribology copper, overhead trolley systems, electric brush, 
electric monorail system, shot peening. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais, a automação é um grande atrativo para a indústria moderna 

onde a produtividade está alinhada com a competitividade em razão do aumento da 

sua eficiência. 

Especificamente dentro do segmento da indústria automobilística a 

necessidade da automação é fundamental, razão pela qual empregam-se diversos 

tipos de equipamentos e exemplos apresentados na Figura 1 para a movimentação 

de cargas como talhas, pontes rolantes, transportadores, rebocadores elétricos, 

esteiras etc. 

 

 
(a)                           (b)                         (c) 

FIGURA 1 – EXEMPLOS DE TRANSPORTADORES COMUNS UTILIZADOS NAS INDÚSTRIAS DE 

MANUFATURA (a) AGV-AUTOMATIC GUIEDED VEHICLES, (b) EMS-ELECTRIC MONORAIL 

SYSTEM E (c) ESTEIRAS 

FONTE: LENZE (2013) 

 

Dentro desta diversidade de equipamentos, o transportador aéreo de 

movimentação de cargas é empregado na linha de montagem no segmento 

automotivo em uma fase do processo. O estudo toma como base o tipo de Sistema 

Monotrilho Elétrico (EMS, do inglês Electric Monorail System) onde são utilizados 

conjuntos de conectores ‘escovas’ condutores de eletricidade guiados por um 

barramento unipolar que estão em contato entre si durante o funcionamento do 

sistema. No entanto, tal forma de funcionamento do sistema acarreta em problemas 

de desgaste natural causado pelo deslizamento entre os componentes. Este 

desgaste exige que, de acordo com critérios utilizados pela empresa, as escovas 

sejam substituídas regularmente, o que pode acarretar paradas na linha de 

montagem e em perdas na produtividade. 

Diariamente, nesta planta industrial são produzidos 800 veículos em um 

circuito fechado da manufatura e cada interrupção de produção pode acarretar em 
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um custo estimado de aproximadamente R$ 1.800,00 por veículo decorrente à perda 

no circulante da empresa. 

Nos próximos itens serão abordados os temas relacionados ao trabalho 

desde fundamentação teórica até o estado da arte. 

 

 

1.1 CONTEXTO 

 

Para os transportadores da linha de produção de uma grande empresa 

automobilística da região metropolitana de Curitiba é empregado um sistema 

chamado EMS – Electric Monorail System (VAHLE, 2012) constituídos por escovas 

elétricas que sofrem desgastes naturais pelo contato físico contra um barramento 

unipolar, conforme apresentado na Figura 2. Assim, respeitando o ciclo de vida útil 

deste tipo de componente, substituições são necessárias. 

 
FIGURA 2 – APRESENTAÇÃO DE UM TRANSPORTADOR AÉREO: DETALHE (a) DISPOSIÇÃO E 

QUANTIDADE DE ESCOVAS DE CONTATO EMPREGADAS NO SISTEMA 

FONTE: O autor (2013) 

 

Cada transportador aéreo possui doze escovas, sendo dois conjuntos de 

seis escovas como apresentado na Figura 2a, contemplando uma redundância 

devido às emendas para cada segmento de barramento unipolar. A disposição da 

ligação elétrica é apresentada conforme a Figura 3, onde: 

• L1, L2, L3 – Alimentação 380 VAC 

• PE – Aterramento 

• S1 e M1 – Sinais de comando 24 VDC dado pela modulação por 

código de pulso 
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FIGURA 3 – DIAGRAMA MULTIFILAR PARA ALIMENTAÇÂO E COMANDO DO TRANSPORTADOR 

AÉREO DO TIPO EMS 

FONTE: O autor (2013) 

 

A Tabela 1 apresenta alguns dados relevantes da instalação existente. 

 

TABELA 1 – DADOS DA PLANTA DE PRODUÇÃO NA QUAL SE ENCONTRA O OBJETO DE 

ESTUDO DESTE TRABALHO 

Descrição Quantidade Grandeza 

Transportador 105 (unidade) 

Perímetro 903 (m) 

Percurso diário / transportador 7.224 (m) 

Período de troca das escovas 4 (mês) 

Percurso total de cada conector até a troca 722.400 (m) 

FONTE: O autor (2013) 

 

Um sistema de diagnose integrado aos módulos de automação do 

transportador é responsável pela indicação, via código de erro, a detecção de 

problemas com o equipamento e posterior intervenção pela equipe de manutenção. 

A perda dimensional, na superfície de contato com o barramento, para que a escova 

apresentada na Figura 4 tenha sua funcionalidade comprometida corresponde a 

aproximadamente 4 mm na coordenada Z, conforme mostrado na Figura 5b. 

 
(a)                                                                        (b)                                                                   (c) 

FIGURA 4 – DIMENSÕES EM MILÍMETROS DO MODELO KMK 25 PARA A ESCOVA EMPREGADA 

NO SISTEMA EMS: (a), (b) VISTA LATERAL E (c) VISTA EXTREMIDADE DA ÁREA DE CONTATO 

FONTE: O autor (2014) 
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De forma prática, a Figura 5 apresenta uma imagem com a medição 3D 

computadorizada de um componente novo versus desgastado. Por meio de um 

equipamento – destacado na Figura 5a, que permite realizar um scanner, assim as 

imagens obtidas são sobrepostas, conforme a Figura 5b. A sobreposição da escova 

de contato nova (região do volume destacada na cor azul) em relação à diferença de 

uma escova de contato desgastada (região do volume destacada na cor cinza) 

apresenta uma diferença e pode ser medida na coordenada do eixo Z com valores 

que variam de uma extremidade (0,12 mm) à outra (4,33 mm) pela perda de 

material. Esta geometria é dada pelo ângulo de ataque (sentido do deslizamento em 

relação ao barramento unipolar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (a)                                                                                                 (b) 

FIGURA 5 – TÉCNICA DE MEDIÇÃO ÓPTICA GOM: (a) MÉTODO DE SCANNER DA ESCOVA 

DESGASTADA E (b) IMAGEM DA SOBREPOSIÇÃO – ESCOVA NOVA EM RELAÇÃO ESCOVA 

DESGASTADA  

FONTE: O autor (2014) 

 

No âmbito deste projeto, serão abordados o comportamento deste tipo de 

sistema e as variáveis que influenciam no desgaste das escovas, além de poder 

simular a condição de desgaste controlado em laboratório sob bancada. 

Foram realizados ensaios mecânicos e de microscopia para caracterização 

das escovas em questão. Além disso, foi construído um protótipo e desenvolvida 

uma metodologia para validação do tratamento superficial shot peening. A parceria 

entre o Instituto de Tecnologia – LACTEC, a Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná – UTFPR e a empresa proporcionaram a infraestrutura necessária para o 

desenvolvimento deste projeto, como: instalações laboratoriais, área de manutenção 

e engenharia de processos. 

ESCOVA DESGASTADA 

ESCOVA NOVA 

Scanner 3D 

GOM 

Disposição 

da escova 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral desta dissertação de mestrado é apresentar o mecanismo 

de desgaste do sistema empregado no ambiente fabril e propor uma alternativa de 

tratamento superficial para as escovas elétricas. 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos neste projeto são: 

• analisar os componentes do sistema por meio de microscopia 

eletrônica de varredura MEV e energia dispersiva de raios-X (EDS - 

Energy Dispersive Spectroscopy); 

• realizar caracterização mecânica por microdureza e rugosidade 3D da 

superfície de contato elétrico; 

• efetuar análise comparativa do material atual no estado de entrega 

(sem uso) e material utilizado no sistema até a sua substituição; 

• desenvolver um sistema para o teste controlado de desgaste; 

• aumentar a dureza das escovas de contato pelo processo shot 

peening e avaliar o comportamento das mesmas no sistema de teste 

controlado de desgaste; 

• analisar e comparar os resultados obtidos das escovas submetidas ao 

processo de shot peening e das escovas no estado de entrega; 

• validar os experimentos e expor os resultados obtidos. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Neste trabalho é apresentado um estudo de caso do modelo EMS, 

apresentado nas figuras 6a e 6b, onde empregam-se conjuntos de conectores 

“escovas” condutores de eletricidade guiados por barramento unipolar – ilustrado na 
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Figura 6c, que estão em contato entre si, criando um par tribológico, durante o 

funcionamento do sistema. 

 

 
(a)                                                         (b)                                                     (c) 

FIGURA 6 – TRANSPORTADORES AÉREOS DO TIPO EMS: (a) DISPOSIÇÃO NA LINHA DE 

PRODUÇÃO, (b) INSTALAÇÃO DOS COMPONENTES DE CONTATO E (c) DISPOSIÇÃO DOS 

COMPONENTES – (1) BARRAMENTO UNIPOLAR BLINDADO U10 E (2) ESCOVAS DE CONTATO 

MODELO KMK 

FONTES: (a), (b) O autor (2013) e (c) VAHLE (2013) 

 

Este trabalho visa contribuir com as seguintes situações: (i) caracterizar as 

escovas nova e desgastada; (ii) desenvolver o método de avaliação controlada de 

desgaste em laboratório e (iii) verificar se o tratamento shot peening realmente 

propiciará melhoria das escovas, quando comparada com as escovas no estado de 

entrega e submetidas ao ensaio controlado. 

 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

O presente trabalho está dividido da seguinte forma: 

• no capítulo 1 é realizada a apresentação do trabalho, com as justificativas, 

objetivos e metodologia; 

• no capítulo 2 é realizada a revisão bibliográfica sobre o cobre, atrito e 

desgaste dos materiais de engenharia, abordagem de sistemas, 

tribossistema, ferramentas para caracterização dos materiais e tratamento 

shot peening; 

• no capítulo 3, em materiais e métodos, inicialmente é apresentado o 

fluxograma da metodologia experimental, seguido da descrição dos materiais, 
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tais como equipamentos, software, etc. utilizados que permitem a repetição 

do estudo, bem como a apresentação de um dispositivo para a simulação do 

desgaste controlado, um diagrama em blocos para funcionamento do 

dispositivo em questão e especificações do tratamento shot peening das 

amostras ensaiadas; 

• no capítulo 4, nas análises dos resultados e discussão, são apresentadas: a 

identificação do material das escovas novas, a caracterização (MEV e EDS) 

dos componentes utilizados no sistema do transportador aéreo, a análise 

MEV para as amostras tratadas com shot peening, a microdureza e a 

rugosidade 3D dos componentes novos e desgastados, a microdureza e 

rugosidade 3D das escovas novas após tratamento shot peening, as 

propriedades elétricas das escovas, como a resistência elétrica da escova 

nova antes e após o tratamento shot peening e por fim, a performance do 

shot peening no simulador de desgaste controlado; 

• no capítulo 5 são apresentadas as conclusões do trabalho e no capítulo 6 

sugestões são dadas para trabalhos futuros; 

• no último capítulo são apresentadas as referências bibliográficas utilizadas e 

consultadas nesta pesquisa, além dos apêndices e anexos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo apresenta os principais conceitos que foram base para o 

trabalho. 

 

 

2.2 COBRE 

 

Por suas características de condutividade elétrica e térmica, resistência 

mecânica, flexibilidade, resistência à corrosão e relação custo-benefício, o cobre é o 

metal mais utilizado em equipamentos de sistemas elétricos, inclusive em escovas 

de contato para sistemas de alimentação de transportadores (PROCOBRE, 2013). 

Uma das características em destaque do cobre é a alta resistência à 

corrosão em diversos ambientes como a água do mar, a atmosfera ambiente e até 

em contato com alguns produtos químicos industriais. O cobre pode ser usado em 

sua forma pura ou combinado com outros metais criando uma grande variedade de 

ligas. Os elementos adicionados ao cobre podem aumentar sua resistência à 

corrosão, resistência mecânica, além de obter maior dureza e melhor usinabilidade 

(VLACK, 1970). 

A Tabela 2 apresenta as principais propriedades de alguns materiais e em 

destaque a do cobre. A sua baixa resistividade somada à sua elevada ductilidade, 

ao custo relativamente baixo, à sua facilidade de soldagem, flexibilidade e 

condutividade térmica o torna o material mais utilizado para fabricação de 

componentes como cabos isolados, enrolamentos e barramentos (VLACK, 1970). 
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TABELA 2 – PROPRIEDADES DO COBRE 

Material 
Densidade 

g/cm³ 

Condutividade 
térmica 
cal.cm 

°C.cm².s 

Expansão 
térmica 

cm/cm/°C 
(x 10-6) 

Resistividade 
elétrica 
Ω.m 

(x 10-8) 

Módulo de 
elasticidade 

médio 
kgf/mm² 
(x 10+3) 

Aço (1020) 7,860 0,120 11,700 16,900 21,000 

Aço (18Cr-8Ni) 7,930 0,035 9,000 70,000 21,000 

Alumínio (99,40+) 2,700 0,530 22,500 2,900 7,000 

Bronze 8,800 0,200 18,800 9,600 11,000 

Chumbo 11,340 0,080 28,800 20,650 1,400 

Cobre 8,900 0,950 16,200 1,700 11,000 

Ferro (99,9+) 7,870 0,180 11,750 9,700 20,000 

Latão 8,500 0,300 19,800 6,200 11,000 

FONTE: VLACK (1970), adaptado 

 

 

2.3 ATRITO E DESGASTE DOS MATERIAIS DE ENGENHARIA 

 

Define-se desgaste como “o dano de uma superfície sólida, envolvendo 

perda progressiva de massa, devido ao movimento relativo entre a superfície e o 

contato com outro material ou materiais" (ASTM G77 - 91). 

Esta definição não exclui os fenômenos de dano de superfície sem remoção 

de massa como, por exemplo, os fenômenos de desgaste acompanhados de 

oxidação ou aqueles nos quais as partículas de desgaste ficam aderidas à superfície 

sólida ou ainda aqueles nos quais há apenas deformação da superfície. 

Desgaste (HUTCHINGS, 1992), como um fator para o desempenho de um 

sistema de engenharia, é muitas vezes negligenciada em projeto. Além disso, o 

desgaste muitas vezes provoca redução da eficiência na operação de um 

equipamento antes de ter progredido o suficiente para justificar a substituição ou 

revisão. O desgaste deve ser sempre considerado no início do processo de projeto e 

não apenas como uma reflexão tardia, uma vez que ensaios de serviços mostram 

que é um problema. 

O projetista tem duas preocupações principais no contexto do desgaste: 

para estabelecer se um desgaste significativo ocorrerá em serviço e, em caso 

afirmativo, buscar reduzir a taxa de desgaste para níveis aceitáveis, dentro dos 

limites econômicos e outros impostos sobre o projeto. Os significados dos termos 
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'desgaste significativo’ e ‘níveis aceitáveis’ dependerá claramente dos detalhes do 

sistema que está sendo projetado, como também, tomada de decisão para reduzir o 

desgaste. O projetista precisa estabelecer o mecanismo pelo qual isso vai ocorrer, e 

também para entender os fatores que controlam o desgaste por esse mecanismo, 

sendo assim, propor métodos de redução do desgaste. 

O desgaste pode ocorrer por vários mecanismos diferentes, dependendo do 

estado de lubrificação, a natureza das superfícies de deslizamento, o ambiente 

químico e as condições de operação, tais como a carga nominal e velocidade de 

deslizamento. 

A seguir, serão apresentados os três métodos disponíveis para o projetista 

estimar as taxas de desgaste no projeto e analisar as medidas que podem ser 

tomadas para reduzir o desgaste em cada situação. 

i. medir a taxa de desgaste de um sistema efetivo de serviço. Por exemplo, 

medição do desgaste erosivo em uma tubulação do transporte de lodo sob 

condições de serviço pode ser utilizado para estimar o tempo inicial da 

parede do tubo ser reduzida para uma determinada espessura crítica (fator 

de segurança) e, consequentemente prever a sua vida útil. Deve-se tomar 

certo cuidado em tal abordagem, pois as taxas de desgaste em alguns 

sistemas não são constantes e mudam com o tempo: eles podem diminuir 

após um período chamado de running-in (como em muitos casos de 

desgaste por deslizamento lubrificado) ou podem aumentar após incubação 

(como na erosão de partículas sólidas sob certas condições). Para prever 

vidas por extrapolação, o projetista deve estar confiante de que a taxa de 

desgaste medida permanecerá efetivamente constante e que as variáveis de 

funcionamento do sistema não irão mudar. Além disso, algum conhecimento 

do mecanismo do modo de falha final do sistema tem de existir e a taxa de 

desgaste medida deve estar relacionada com o referido mecanismo. No 

caso do transporte de lodo, por exemplo, a parede de perfuração por 

desgaste geralmente ocorre no raio exterior de uma curva, e que é a taxa de 

desgaste neste ponto irá determinar a vida útil do sistema e não a taxa 

média de desgaste em outros locais; 

ii. obter dados a partir de testes em componentes do sistema, em condições 

que simulam as esperadas em serviço. Este método é amplamente utilizado 

para prever desgaste em rolamentos, submetidos em teste de laboratório 
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com cargas, velocidade, temperatura e os estados de lubrificação que 

simulam as condições de serviço. Se um teste acelerado é utilizado para 

produzir o desgaste mais rapidamente do que ocorre em serviço, por 

exemplo, aumentando a velocidade de deslizamento de um rolamento, 

cuidados devem ser tomados para assegurar que o mecanismo de desgaste 

não seja alterado e que as outras condições operacionais relevantes 

permanecerão inalteradas. Tal como acontece com as medições de 

desgaste em sistemas completos de serviço, os dados do teste de 

equipamento em componentes devem ser extrapolados apenas com cautela; 

iii. aplicar equações teóricas ou empíricas relativas à taxa de desgaste para 

as variáveis operacionais, como carga e velocidade fornecem meios de 

prever taxas de desgaste. Estas equações podem fornecer apenas uma 

estimativa da taxa de desgaste, podendo muito bem servir de base nos 

cálculos iniciais do projeto, desde que os valores das variáveis operacionais 

sejam conhecidos. Existem ainda, equações especificas de desgaste por 

deslizamento, abrasão e erosão, o valor absoluto da taxa de desgaste 

depende do valor de um coeficiente de desgaste adimensional. 

No contexto deste trabalho, um estudo de GONCALVES et al apresenta 

análise do comportamento tribológico de modificações superficiais geralmente 

utilizadas em cilindros para laminação a frio. Amostras foram tratadas termicamente, 

retificadas e modificadas superficialmente (GONCALVES, 2012). Os testes 

tribológicos foram realizados em modo alternado de deslizamento, utilizando a 

configuração de esfera (aço SAE 52100) – plano e carga de 9,8 N. Não houve 

alteração significativa do coeficiente de atrito, em função das modificações 

superficiais, e que a texturização promove um aumento significativo no desgaste do 

contracorpo, enquanto o revestimento de cromo duro promove uma redução do 

mesmo. A adição do revestimento de cromo duro promove a formação de uma 

tribocamada no contracorpo constituída de cromo e oxigênio. Em contrapartida, em 

corpos sem o recobrimento de cromo duro, ocorre a formação de uma tribocamada 

constituída de ferro e oxigênio no corpo. 

DE MELLO et al apresentam estudo do comportamento tribológico de aços 

inoxidáveis utilizados em cutelaria. Foi determinado que a deformação plástica é o 

mecanismo que causa a perda de corte enquanto que a vida do gume é governada 

pelo desgaste abrasivo durante o amolamento e o desgaste por deslizamento 
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durante a utilização (DE MELLO, 2005). Propõe-se uma nova metodologia, baseada 

na energia necessária para deformar plasticamente o gume, para caracterizar a 

resistência à deformação do gume. Facas profissionais foram testadas em três 

diferentes estabelecimentos de processamento de carne e os mecanismos de perda 

de corte foram caracterizados por MEV. A energia de flexão foi determinada pela 

variação da energia potencial associada ao impacto de um pendulo especialmente 

desenvolvido contra um corpo de prova extraído de uma faca real. Adicionalmente, 

aços inoxidáveis foram submetidos a ensaios de micro abrasão e desgaste por 

deslizamento alternado. A técnica proposta reproduziu os mecanismos que causam 

perda de corte das facas bem como permitindo a classificação de diferentes aços 

normalmente utilizados na cutelaria industrial. 

FERNANDES et al publicaram um trabalho avaliando o comportamento 

tribológico (taxa de desgaste e coeficiente de atrito) dos materiais de fricção, através 

da produção de amostras com a topografia de superfície pré-condicionada por dois 

processos distintos (retificação industrial e lixamento laboratorial), a fim de eliminar a 

fase de regime transiente inicial da taxa de desgaste, e proporcionar um coeficiente 

de atrito mais elevado e estável (FERNANDES, 2009). Os resultados obtidos 

mostram um ganho em termos de taxa de desgaste, além do aumento do coeficiente 

de atrito. 

 

 

2.4 ABORDAGEM DE SISTEMAS 

 

Segundo HUTCHINGS (1992), quando o movimento relativo ocorre entre as 

superfícies, o desgaste nunca pode ser eliminado completamente, apesar que em 

algumas circunstâncias ele pode ser reduzido a um nível desprezível. Para usar a 

análise, a interação dos fatores no sistema é reconhecida e dividida em dois grupos: 

a estrutura do sistema mecânico e as variáveis operacionais impostas a essa 

estrutura. 

A estrutura pode ser descrita pelos materiais que constituem as superfícies 

que estão em movimento relativo, a natureza de qualquer material presente 

interfacial (incluindo quaisquer lubrificantes e partículas abrasivas), o ambiente 

(exemplo gás circundante ou líquido) e pelas relações geométricas entre os 

componentes. 
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As variáveis operacionais são as condições impostas no sistema durante o 

uso, tais como a velocidade de operação, carga e temperatura. Todos esses fatores 

podem influenciar a taxa de desgaste e o projetista pode controlar a maioria deles. 

O desgaste em um sistema pode ser reduzido, alterando as variáveis de 

operação, lubrificação e por seleção adequada dos materiais. 

Pode haver apenas alcance limitado para alteração das variáveis de 

operação, uma vez que estas são normalmente determinadas por objetivo geral do 

sistema. Uma análise das variáveis estruturais e operacionais combinadas, no 

entanto, pode indicar o provável efeito da mudança das variáveis de operação em 

vários mecanismos de desgaste, podendo fornecer alguma orientação. Por exemplo, 

no desgaste por deslizamento, com ou sem a presença de partículas abrasivas, as 

equações utilizadas indicam que a taxa de desgaste será reduzida baixando a 

pressão normal (carga aplicada por unidade de área nominal de contato); isto pode 

ser atingido por meio da redução da carga ou aumento da área sobre a qual é 

transportado. Também existe a possibilidade de que uma redução da pressão 

normal, ou velocidade de deslizamento pode levar a uma transição do mecanismo 

de desgaste. Isto resultará a uma redução benéfica na taxa de desgaste, mas pode 

causar um aumento catastrófico. O conhecimento do regime em que o desgaste está 

ocorrendo é claramente muito útil neste contexto, e se o sistema é tão bem 

caracterizado propiciará construir um mapa do mecanismo, servindo como uma 

ferramenta muito útil. O desenvolvimento futuro de tais mapas é provável que seja 

de grande utilidade na fase do projeto. 

A lubrificação fornece um método poderoso de reduzir o desgaste em 

diversos sistemas de deslizamento. A hidrodinâmica de lubrificação é o estado mais 

desejável para o sistema de deslizamento e se possível o projetista deve tentar 

assegurar que o sistema permaneça neste regime em todas as condições 

operacionais. O fator mais importante que determina o regime de lubrificação é a 

espessura mínima de filme lubrificante em comparação com a rugosidade das 

superfícies. A rugosidade da superfície é determinada pelo processo final de 

acabamento de superfície utilizada na fabricação, alterado pelo desgaste durante o 

processo de running-in. A espessura da película do lubrificante pode ser 

determinada, para dadas cargas e velocidade de deslizamento, pelo aumento da 

área de rolamento ou viscosidade do lubrificante. 
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Quanto a escolha de materiais, na maioria das vezes, o processo de 

fabricação dos componentes de um sistema visam fatores que pouco ou nada tem a 

ver com a tribologia. Custo, por exemplo, é um fator vital em muitas aplicações. A 

massa total também pode ser importante, tendo assim a resistência à corrosão. As 

propriedades mecânicas, como a resistência, rigidez e tenacidade são geralmente 

preocupações primordiais na maioria das aplicações de engenharia mecânica, já as 

propriedades elétricas ou magnéticas são importantes em outras. Embora estes 

requisitos podem limitar a gama de materiais utilizáveis, eles geralmente oferecem 

alguma margem para a escolha. Além disso, a maioria das propriedades descritas 

anteriormente (exceto a resistência à corrosão) são determinadas pela maior parte 

do material, existe uma ampla margem para modificar as propriedades de 

superfícies e de grande preocupação para o tribologista. A modificação ou o 

tratamento de uma superfície, a fim de atingir uma combinação de propriedades, 

tanto na superfície e a maior parte subjacente que não poderia de outra forma ser 

alcançada é conhecida como engenharia de superfície. 

A extensão da informação tribológica disponível para todos estes materiais 

varia de uma maneira semelhante. Para metais, mais dados estão disponíveis e 

apresentam menor variabilidade comparados com outros materiais. Diferentemente 

das propriedades físicas e mecânicas convencionais, a resposta dos materiais em 

aplicações tribológicas muitas vezes não podem ser expressas por números simples. 

Não existe uma única quantidade representando a ‘resistência ao desgaste’ de um 

material que é aplicável a uma série de mecanismos de desgaste, ou ainda, em 

muitos casos, para um único mecanismo ao longo de uma vasta gama de condições 

operacionais. A seleção de materiais e métodos de engenharia de superfície para o 

desempenho tribológico é, portanto, inevitavelmente menos quantitativa e mais 

dependente de regras generalizadas e ordens de mérito do que, por exemplo, a 

seleção para resistência à fratura, rigidez específica ou estresse. 

O desempenho relativo de materiais diferentes varia em diferentes 

aplicações tribológicas, dependendo em grande parte do mecanismo de desgaste 

predominante. 
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2.4.1 Desgaste por deslizamento 

 

Para HUTCHINGS (1992), a posição relativa dos materiais para a resistência 

ao desgaste por deslizamento depende das condições precisas sob as quais ocorre 

o deslizamento. O desgaste por deslizamento em todos os tipos de material pode 

ocorrer por vários mecanismos diferentes e as transições entre diferentes 

mecanismos dominantes pode ser induzida por pequenas mudanças na carga 

normal, velocidade, temperatura ou ambiente. A maioria dos dados experimentais 

disponíveis respeitam taxas relativamente baixas de desgaste, muitas vezes 

associada com alguma lubrificação e com o regime de desgaste moderado, ou, 

alternativamente, a um desgaste severo e danos na superfície sob carga pesada e 

baixa velocidade de deslizamento. 

Proposta apresentada (ARCHARD apud QUINN, 1983), em relação ao tipo 

de desgaste em metais em condições sem lubrificação, classificando o desgaste 

como moderado (geralmente baixa carga resultando em baixa taxa de desgaste) e 

severo (cargas altas com aumento descontínuo da taxa de desgaste), onde o 

desgaste severo ocorre devido ao contato metal-metal, originando adesão, 

deformação plástica, formação de junções, transferência de materiais de modo a 

encruar as superfícies, por outro lado, o desgaste moderado ocorre durante o 

contato deslizante de superfícies cobertas por camadas de óxidos ou outros 

produtos, gerando superfícies lisas. 

Algumas breves orientações sobre a seleção de materiais para a resistência 

ao desgaste por deslizamento podem ser dadas (HUTCHINGS, 1992): 

i. não existe correlação entre a taxa de desgaste e coeficiente de atrito, embora 

lubrificantes, que podem ser fornecidos ou apresentam como constituintes (por 

exemplo, grafite em ferros fundidos ou dissulfeto de molibdênio em alguns 

compostos de nylon) externamente tenderá a reduzir tanto desgaste e atrito. 

Pouca lubrificação é melhor que nada em reduzir o desgaste; 

ii. superficies de metais idênticos em contato por deslizamento devem ser 

evitadas. Alta compatibilidade tribológica, que normalmente é associado com 

baixa solubilidade mútua é desejável em metais diferentes; 

iii. o aumento da dureza é muitas vezes benéfica e em metais pode ser 

alcançada por métodos adequados da engenharia de superfície. No entanto, 
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outros fatores importantes, tais como a solubilidade mútua e a taxa de 

encruamento podem mascarar a influência da dureza; 

iv. em aços, teores elevados de carboneto ou nitreto é benéfica, mesmo em 

detrimento da dureza ligeiramente reduzida; 

v. a alta taxa de encruamento em um metal, propicia boa resistência ao 

desgaste severo e abrasivo. O acabamento da superfície inicial está 

correlacionado com a resistência à abrasão. Superfícies ásperas (por exemplo, 

produzidos por jateamento abrasivo) fornecem maior resistência do que as 

superfícies mais suaves; 

vi. camadas superficiais duras, por exemplo cementação, nitretação ou 

nitrocementação, ou revestimentos não metálicos duros: processos de 

deposição física de vapor – Physical Vapour Deposition (PVD) e a deposição 

de vapor químico – Chemical Vapour Deposition (CVD) frequentemente 

propiciam uma excelente resistência ao desgaste por deslizamento. Alta dureza 

e baixa ductilidade parecem ser as propriedades mecânicas desejáveis em tais 

revestimentos. 

 

 

2.4.2 Desgaste por partículas duras 

 

Segundo HUTCHINGS (1992), a taxa de desgaste de um material por meio 

de abrasão ou erosão diminui drasticamente se a sua dureza for maior que as 

próprias partículas abrasivas. Sílica, por exemplo, tem tipicamente uma dureza 

aproximada de 800 HV, valor atingido apenas por aços martensíticos, não revenido 

com elevado teor de carbono. Pode ser utilizada para selecionar ligas de engenharia 

com ótima resistência ao desgaste abrasivo e erosivo, buscando as mais baixas 

taxas de desgaste será forçado a usar materiais mais duros, tanto a granel ou como 

os revestimentos. 

Materiais graneleiros incluem ferro fundido branco (geralmente contendo 

cromo, com uma fração de alto volume de carbonetos em uma matriz martensítica), 

cermets (por exemplo, carboneto de tungstênio em um cobalto ou níquel aglutinante) 

e cerâmica (por exemplo, alumina, carboneto de silício, nitreto de silício, boro 

carboneto sinterizado ou diamante policristalino). Estes materiais podem oferecer 

excelente resistência ao desgaste por partículas duras e em muitos casos estão 
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disponíveis como componentes pré-fabricados (por exemplo, como tubos, ladrilhos 

etc), que podem prontamente ser incorporado em projetos novos ou existentes. 

Para algumas aplicações, no entanto, grandes quantidades de materiais 

resistentes ao desgaste podem não são adequadas, talvez por razões de custo, 

peso total, dificuldade de fabricação ou propriedades mecânicas. Métodos da 

engenharia de superfície podem ser utilizados para aplicar um revestimento 

resistente ao desgaste em um substrato com baixa resistência ao desgaste, mas 

com as propriedades de volume desejado. Tal como no caso do desgaste por atrito, 

a espessura da camada superficial modificada é uma consideração mais importante. 

Tanto a taxa esperada de desgaste e a profundidade a que as tensões significativas 

são induzidas pelo contato das partículas devem ser levadas em conta. Processos 

de revestimento duro por solda deve ser usado para produzir os revestimentos mais 

espessos: matrizes metálicas (normalmente de ferro ou à base de cobalto), com um 

alto teor de cromo ou carbonetos de tungstênio podem ser depositados por métodos 

de soldagem para oferecer resistência à abrasão por estresse de partículas maiores 

em aplicações tais como perfuradoras de rochas, dentes de escavadeira e máquinas 

de britagem de minério. Revestimentos mais finos de tais materiais podem ser 

produzidos por processos de pulverização térmica, alguns dos quais também por 

deposição de materiais cerâmicos, tais como alumina, óxido de cromo, dióxido de 

zircónio ou óxido de titânio. Boretação de aços também propicia uma camada 

superficial com uma dureza suficiente para resistir a alguns tipos de desgaste 

abrasivos, mas as vantagens de outros métodos de modificação da superfície do 

aço não são geralmente muito por causa do aumento em dureza limitada alcançada. 

Os revestimentos muito finos, mas rígidos formados por processos de CVD e PVD 

fornecem resistência ao desgaste abrasivo apenas se as partículas abrasivas forem 

suficientemente pequenas. Por exemplo, os revestimentos de nitreto de titânio de 

PVD pode aumentar a vida útil dos moldes e matrizes de extrusão utilizados no 

processamento de polímeros, por meio da redução da taxa de desgaste abrasiva 

devido as partículas finas de enchimento no polímero fundido. 

Em alguns casos, os polímeros podem proporcionar alternativas viáveis aos 

materiais muito duros. Por exemplo, o polietileno de peso molecular ultra-elevado 

(UHMWPE) pode ser usado nos alimentadores de linha e calhas transportadoras de 

materiais em pó e oferece baixo atrito de deslizamento, juntamente com a 

resistência à abrasão adequada. Poliuretanos também são usados para a linha de 
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equipamentos de manuseio de pó e tubulações de pasta aquosa fornecem dupla 

proteção contra a corrosão e desgaste erosivo. Há também, elastômeros como a 

borracha natural que podem apresentar boa resistência ao desgaste erosivo por 

partículas em suspensão, principalmente por partículas arredondadas em ângulos 

de alto impacto e baixas velocidades. 

 

 

2.5 TRIBOSSISTEMA 

 

A aplicação de sistemas de conhecimento ou análise de sistemas pode ser 

muito útil para descrição dos processos tribológicos (CZICHOS, 1977) e inserida na 

norma DIN 50320 (DIN 50320, 1979). 

O propósito do sistema tribológico é a transformação e/ou transmissão de 

entradas em saídas, as quais são utilizadas tecnologicamente. A Figura 7 apresenta 

uma descrição funcional do sistema tribológico em geral. O diagrama relacional 

entre as entradas e saídas pode ser considerado como funções técnicas do 

tribosistema, onde de maneira geral os sistemas são formados por movimento, 

trabalho, massa e informação. 

Dependendo das entradas, como vibrações, tipo de material, aquecimento e 

atmosfera podem-se ter fragmentos de desgaste, aquecimento, vibração e ruído. 

 
FIGURA 7 – ENTRADAS E SAÍDAS DO SISTEMA TRIBOLÓGICO 

FONTE: CZICHOS (1977), adaptado 
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2.6 FERRAMENTAS PARA CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

 

A seguir, são apresentadas as ferramentas para caracterização dos 

materiais que foram utilizadas no desenvolvimento do trabalho. 

 

 

2.6.1 Parâmetros de rugosidade 

 

Parâmetros de amplitude são uma classe de parâmetros de acabamento de 

superfície que caracterizam a distribuição das alturas. Os seguintes parâmetros são 

extrapolações de parâmetros 2D normalizados no padrão ISO 25178. 

O conjunto dos parâmetros S estão classificados por tipos: amplitude, 

dimensões, híbrido, fractal e outros parâmetros, como apresentados na Tabela 3. 

 

TABELA 3 – CONJUNTO DE PARÂMETROS S 

Parâmetros de 

amplitude 

Parâmetros 

espaciais 
Parâmetros hibridos 

Parâmetros 

Fractais 

Outros 

parâmetros 

Desvio médio 

quadrático - Sq 

Densidade de cumes - 

Sds 

Média aritmética de 

curvatura dos picos - Ssc 

Dimensões 

fractal - Sfd 

Direção da 

textura - Std 

Skewness  - Ssk 

Auto correlação do 

comprimento com 

decaimento - Sal 

Média quadrática das 

inclinações – Sdq 
 

Dez pontos de 

altura da 

superfície - S5z 

Kurtosis - Sku 
Relação de aspecto da 

textura - Str 

Razão da área interfacial 

desenvolvida - Sdr 
  

Altura máxima de 

pico / vale – Sp, Sv 
    

Altura máxima - Sz     

FONTE: BLUNT(2003) 

 

Com objetivo de apresentar o comportamento dos componentes envolvidos 

no estudo, os parâmetros para a distribuição de amplitude utilizados na medição 3D 

serão: Sp (Maximum Peak Height), Sv (Maximum Valley Depth), Sz (Maximum 

Height of Surface), Ssk (Skewness) e Sku (Kurtosis). 

Sp, Sv, e Sz são parâmetros avaliados a partir dos pontos mais altos e mais 

baixos absolutos encontrados na superfície, destacados na Figura 8. O parâmetro 

Sp, altura máxima de pico, é a altura do ponto mais alto. Já o parâmetro Sv, a 
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profundidade máxima do vale, é a profundidade do ponto mais baixo (expresso 

como um número negativo) e o parâmetro Sz, a altura máxima da superfície é 

expressa pela Equação 1. 

 

vpz SSS −=      (1) 

 
FIGURA 8 – SUPERFICIE DEFINIÇÃO 

FONTE: (MICHMET, 2013), adaptado 

 

Ssk e Sku são a assimetria e curtose da textura da superfície 3D, 

respectivamente e matematicamente avaliadas com base nas equações 2 e 3: 
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A Figura 9 exemplifica uma superfície com múltiplos picos e parâmetros de 

amplitude Ssk = 3,20 e Sku = 18,71: 

 
FIGURA 9 – SUPERFICIE COM MULTIPLOS PICOS 

FONTE: (MICHMET, 2013), adaptado 
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A Figura 10 exemplifica uma textura periódica e parâmetros de amplitude 

Ssk = 0,16 e Sku = 1,63: 

 
FIGURA 10 – TEXTURA PERIÓDICA 

FONTE: (MICHMET, 2013), adaptado 

 

 

Ssk representa o grau de simetria das alturas de superfície sobre o plano 

médio. O sinal de Ssk indica a predominância de picos (ou seja, Ssk > 0) ou 

estruturas de vale (Ssk < 0), compreendendo a superfície. 

Sku indica a presença excessivamente de picos altos / vales profundos (Sku 

> 3) ou a falta deles (Sku < 3), tornando-se a textura. Se as alturas da superfície são 

uma distribuição normal, então Ssk é 0 e Sku é 3. 

 

 

2.7 TRATAMENTO SHOT PEENING 

 

O processo de shot peening poderia ser traduzido no idioma português como 

uma espécie de martelamento, conforme a Figura 11. O método de trabalho a frio 

(KOSTILNIK, 1999), em que as forças compressivas são induzidas na camada 

superficial de peças metálicas pelo impacto de esperas com fluxo direcional sob alta 

velocidade e condições controladas. Busca-se com o shot peening, principalmente o 

aumento da resistência à fadiga e alívio de tensões residuais que acabam por gerar 

corrosão sob tensão. Quando o fluxo de esferas em alta velocidade entra em contato 

com uma superfície metálica, estas produzem ligeiras depressões redondas na 

superfície, que se estende radialmente e provocam o fluxo plástico de metal da 

superfície no momento do contacto. O efeito geralmente estende-se 

aproximadamente 0,13 mm a 0,25 mm, mas pode estender-se tanto quanto 0,50 mm 
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abaixo da superfície. Vale ressaltar, que o metal sob esta camada não é deformado 

plasticamente. Na distribuição das tensões que resulta, a superfície do metal tem 

induzido ou tensões residuais de compressão paralela à superfície, enquanto que 

abaixo de metal tem reação induzida pela tensão de tração. A tensão de 

compressão da superfície pode ser muitas vezes maior do que a tensão de tração 

sob superfície. Isso compensa qualquer solicitação da tensão de compressão 

aplicada pelo esforço de tração, da mesma forma que encontrada em flexão, e 

melhora a resistência à fadiga. O tratamento ainda, melhora a distribuição de 

tensões em superfícies que sofreram desgaste, usinagem ou tratamento térmico. 

 

 
(a)                                                                                                (b) 

FIGURA 11 – SHOT PEENING: (a) DEFORMAÇÃO PLÁSTICA NO PONTO DE IMPACTO E (b) 

TENSÃO RESIDUAL COMPRESSIVA GERADA PELO JATEAMENTO 

FONTE: MIC (2005), adaptado 

 

Um perfil típico de distribuição de tensões após o tratamento de shot 

peening pode ser observado na Figura 12: 

 
FIGURA 12 – PERFIL ESQUEMÁTICO DE TENSÕES RESIDUAIS INTRODUZIDAS PELO SHOT 
PEENING 
FONTE: STEPHENS (2000) 
 



42 

Para acelerar as granalhas pode ser utilizada a força centrifuga gerada 

mecanicamente por uma turbina ilustrada na Figura 13a, onde a velocidade da 

esfera está relacionada com o diâmetro e a velocidade de rotação da roda 

centrífuga. Ou então, pode ser utilizado ar comprimido, conforme ilustrado na Figura 

13b, sendo a velocidade relacionada ao diâmetro e à pressão do bico propulsor 

(OSK apud ROCHA, 2010). 

 
FIGURA 13 – SISTEMAS DE ACELERAÇÃO DE GRANALHAS PARA SHOT PEENIG: (a) 

ACELERAÇÃO POR TURBINA E (b) ACELERAÇÃO POR AR COMPRIMIDO 

FONTE: OSK apud ROCHA (2010) 
 

Os principais parâmetros do processo de shot peening são: 

• tamanho e dureza da granalha;  

• intensidade de jateamento; 

• cobertura e saturação. 

 

As granalhas utilizadas no shot peening são de formato esférico, fabricadas 

em aço carbono, aço inoxidável, cerâmica ou vidro. Granalhas metálicas são 

designadas por números de acordo com seus tamanhos. O número da granalha 

equivale, aproximadamente, ao seu diâmetro em polegadas multiplicado por 10.000. 

Essa designação é padronizada pela norma ASM-S-13165, sucessora da norma 

MIL-S-13165, variando de S-70 à S-930. 

A Tabela 4 apresenta os principais tipos de granalhas metálicas e seus 

respectivos diâmetros: 
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TABELA 4 – PRINCIPAIS TAMANHOS DE GRANALHAS ESFÉRICAS  

Tamanho nominal (mm) Esferas 

2,00 S 780 

1,70 S 660 

1,40 S 550 

1,18 S 460 

1,00 S 390 

0,85 S 330 

0,71 S 280 

0,60 S 230 

0,42 S 170 

0,30 S 110 

0,18 S 70 

FONTE: ROCHA (2005), adaptado 

 

A dureza da granalha influencia na magnitude da tensão compressiva, como 

mostra a Figura 14, sendo que granalhas de dureza mais elevadas levam, até uma 

dada profundidade, a maiores tensões residuais compressivas. A dureza da 

granalha deve ser igual ou superior à dureza do material a ser jateado. 

 

 
FIGURA 14 – INFLUÊNCIA DA DUREZA DA GRANALHA NA INTENSIDADE DA TENSÃO 

RESIDUAL 

FONTE: OSK apud ROCHA (2010) 
 

A intensidade de jateamento pode ser considerada como um conceito 

intuitivo. Quanto maior a velocidade e a massa de determinada partícula, maior será 

sua energia de impacto. Como as esferas podem diminuir de tamanho com o 

desgaste, caracterizar a intensidade a partir de uma fórmula relacionada com a 
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granulometria não é sensato. A velocidade média seja utilizando ar comprimido ou 

unidades turbinadas, não é fácil de ser determinada (OSK apud ROCHA, 2010). 

Por outro lado, explicitar a intensidade através de parâmetros como material 

da granalha, ângulo de jateamento, tempo de operação, pressão de ar ou rotação da 

turbina, entre outras, não garante a precisão e confiabilidade do jateamento. Por 

isso, desenvolveu-se o método Almen, que é internacionalmente utilizado para 

caracterizar a intensidade de jateamento. Este procedimento parte do princípio de 

que deformações iguais em chapas finas e padronizadas correspondem às 

aplicações de intensidades equivalentes de jateamento (ROCHA, 2010). 

São padronizados três tipos de plaquetas Almen. Elas são produzidas de 

aço em dimensões iguais, possuindo apenas a espessura como diferencial. A 

plaqueta tipo ‘C’ (espessura de 2,39 mm ± 0,02) é usada para grandes intensidades, 

obtidas geralmente com esferas de aço; as do tipo ‘N’ (espessura de 0,79 mm ± 

0,02) são para pequenas intensidades, alcançadas com esferas de vidro; e as do 

tipo ‘A’ (espessura de 1,29 mm ± 0,02), para intensidades intermediárias (MIC, 

2005). 

Aplica-se jateamento em apenas um dos lados da placa, desta maneira a 

placa sofrerá uma deformação que a deixará com a forma de arco. Em um 

dispositivo específico, mede-se a altura deste arco. Esse valor, juntamente com a 

placa utilizada, é a intensidade Almen. Por exemplo, uma intensidade Almen de 0,25 

Amm representa uma intensidade de jateamento que proporciona uma deformação 

de altura 0,25 mm em uma placa do tipo A. 

A Figura 15 mostra o processo de determinação da intensidade Almen. 
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FIGURA 15 – DETERMINAÇÃO DA INTENSIDADE ALMEN [mm] 

FONTE: ELECTRONICS INCORPORATED apud ROCHA (2010) 
 

A cobertura é uma medida que representa o quão uma determinada área da 

superfície jateada foi atingida pela colisão das esferas. A Figura 16 mostra quatro 

superfícies com diferentes coberturas. 

 

 
FIGURA 16 – SUPERFÍCIES COM DIFERENTES PERCENTUAIS DE COBERTURA 

FONTE: SILVA (2008) 
 

O gráfico da Figura 17 representa a relação com a altura da curvatura (altura 

Almen) pelo tempo de exposição da amostra ao jateamento. Por meio do gráfico 

percebe-se que à medida que o tempo de exposição evolui, a curva que representa 

a altura tende a estabilidade. 
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FIGURA 17 – RELAÇÃO ENTRE O TEMPO DE EXPOSIÇÃO E A CURVATURA DE INTENSIDADE 

FONTE: ASM (2007) 
 

O processo é considerado saturado quando, a partir de certo ponto, a altura 

do arco pouco varia ou nada evolui. Define-se que o tempo t é o tempo de saturação 

quando a intensidade aumenta menos de 10% depois de 2t. Este ponto coincide 

com uma cobertura de 95%, geralmente considerada como 100%. Além disso, a 

cobertura é expressa como um múltiplo do tempo de exposição requerido para 

obter-se a saturação. Por exemplo, uma cobertura de 250% representa a condição 

na qual a amostra foi exposta ao jateamento 2,5 vezes a exposição necessária para 

se obter a saturação. O jateamento abaixo da saturação é ineficiente devido à 

quantidade de área superficial sem esta ser jateada (ASM, 2007). 

A deformação plástica também aumenta a resistividade elétrica como 

resultado do maior número de discordâncias que propiciam o espalhamento dos 

elétrons (CALLISTER, 2002). 

O tratamento shot peening aumenta a resistividade do cobre na região 

afetada pela deformação do tratamento. A resistividade de uma peça metálica 

submetida a esse tratamento pode não variar significativamente, no entanto, devido 

ao pequeno volume afetado pela técnica. Cada caso deve ser analisado 

isoladamente. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O trabalho foi desenvolvido em um conjunto de etapas paralelas de 

caracterização e ensaios. Para melhor compreensão, a Figura 18 apresenta o 

fluxograma do trabalho, e também melhor visualizado no anexo do Apêndice C. Em 

seguida, cada seção será descrita detalhadamente: 

 

 
FIGURA 18 – FLUXOGRAMA DA METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

FONTE: O autor (2013) 
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A morfologia, bem como a análise de composição química dos componentes 

estudados são ferramentas essenciais para realizar a análise do modo de desgaste 

que ocorre no sistema em questão. Para tanto, foram realizados ensaios de 

microscopia eletrônica, composição química, microdureza e rugosidade com as 

amostras apresentadas na Figura 19a – barramento unipolar blindado U10 e Figura 

19b – escova de contato nova modelo KMK 25, com dimensões em milímetros. 

Teve-se como objetivo analisar amostras de barramento e escova antes e depois de 

seu uso na linha de produção para se ter um levantamento mais próximo possível da 

realidade do uso dos componentes. 

 

               
(a)                                                                     (b) 

FIGURA 19 – AMOSTRAS (a) BARAMENTO UNIPOLAR BLINDADO U10 E (b) ESCOVA DE 

CONTATO MODELO KMK 25 

FONTE: O autor (2014) 

 

 

3.1 FASE I – ANÁLISE DOS COMPONENTES NO SISTEMA EMS 

 

Uma primeira fase do trabalho, descrita na seção 4.2.1 foi a caracterização 

microestrutural das superfícies dos componentes novo e desgastado realizadas com 

a obtenção de imagens, por meio do microscópio eletrônico de varredura – MEV, 

marca Philips, modelo XL30. Já análises da composição química relativa dos 

materiais foram realizadas por meio de um detector de energia dispersiva de raios-X 

– EDS marca Edax, visando observar a homogeneidade dos componentes em 

diferentes regiões de cada amostra. O equipamento pertencente ao LACTEC está 

localizado na Divisão de Materiais – DVMT, do Departamento de Tecnologia em 

Materiais – DPTM. 
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As análises da primeira fase em MEV do barramento unipolar foram 

realizadas em duas regiões distintas, sendo uma no centro da superfície interna, 

onde ocorre o contato com a escova, e outra próxima à borda, também na região 

interna. Os espectros por EDS foram obtidos na superfície de contato com a escova 

e no centro da área transversal das amostras (Figura 20a, superfície lateral e 20b 

superfície de contato com o barramento unipolar blindado U10). Já para a segunda 

fase da caracterização microestrutural, ocorreu no centro da superfície das escovas, 

onde há o contato com o barramento. 

 

 
(a)                                                                                              (b) 

FIGURA 20 – REGIÕES DA ESCOVA MODELO KMK 25 ANALISADAS POR MEV E EDS: (a) VISTA 

LATERAL E (b) VISTA FRONTAL DA ÁREA DE CONTATO 

FONTE: O autor (2014) 

 

Foram realizadas medições da rugosidade (DONG, 1992) de amostras dos 

componentes de contato – barramento unipolar blindado U10 e escovas de contato 

modelo KMK 25, realizadas por meio de um rugosímetro 3D Talysurf  CCI Lite de 

interferometria de luz branca, marca Taylor Hobson. O equipamento pertencente a 

UTFPR está localizado no Laboratório de Metrologia. A secção 4.3 apresentará 

todas as medições realizadas e os parâmetros analisados. 

Foram coletados dados de regosidade em áreas de aproximadamente 0,8 x 

7,5 mm para amostra do barramento unipolar novo e 0,8 x 4,75 mm para amostra do 

barramento unipolar desgastado, em local aleatório da superfície de uma barra de 6 

metros. Para as áreas relativas das escovas de contato, foram coletados dados de 

áreas de aproximadamente 0,82 x 14 mm para amostra nova, 0,83 x 14 mm para 

amostra desgastada, em local central da superfície de 50 milímetros. 

Adicionalmente a seção 4.3.1 apresentará uma nova medição de rugosidade 

para as amostras 1A e 1B, visando análise do efeito do tratamento submetido que 
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estas foram submetidas. Para esta análise, foram coletados dados de áreas de 

aproximadamente 0,8 x 0,8 mm para amostra 1A e 0,83 x 11,2 mm e para amostra 

1B, em local central da superfície de 50 milímetros. 

 

 

3.2 FASE II – AUMENTO DA DUREZA DAS ESCOVAS PELO PROCESSO 

SHOT PEENING E AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO NO TESTE 

CONTROLADO DE DESGASTE 

 

Para a segunda fase da caracterização microestrutural, compreendida na 

seção 4.2.2 das superfícies das escovas: nova, amostras 1A, 1B, 2A e 2B, 

analisadas por microscopia eletrônica de varredura – MEV utilizando o equipamento 

EVO MA15 da marca Zeiss. As fases foram analisadas por difração em raio X 

(DRX), usando o difratometro Shimadzu XRD-7000, com radiação Cukα e ângulos 

variando de 20 a 120°. O equipamento pertencente a UTFPR e esta localizado no 

Laboratório de Microscopia Eletrônica e Difração de Raios-X, do Departamento 

Acadêmico de Mecânica – DAMEC. 

O preparo das amostras para o ensaio de microdureza que será abordado 

na seção 4.4, foi realizado inicialmente com o corte da secção transversal das 

amostras no equipamento Cutoff, da marca Struers com velocidade de 0,1 mm/s, em 

seguida realizado o embutimento à quente em baquelite na embutidora Struers, na 

sequencia o lixamento com lixas de granulometria 180, 400, 600 e 1500 sob 

resfriamento à água, seguida de polimento com pano auto-adesivo contendo 

alumina 3 µm e diluído em álcool isopropílico na politriz automática Struers com 

velocidade de 150 rpm e carga aplicada de 40 N. Os ensaios de microdureza 

Vickers foram realizados com carga de 100 gf, no microdurômetro Shimadzu HMV-

2T com objetiva de 40X. A duração da penetração para que a carga se estabilizasse 

foi de 15 segundos. Cada valor médio correspondeu a uma série de nove medições 

realizadas para os barramentos e dez medições para as escovas de contato, com o 

posterior cálculo da média e desvio padrão. 

Foi realizado também o modelamento 3D da escova de contato para que se 

pudesse levantar a densidade desta. A obtenção do modelo matemático foi realizado 

com auxílio de paquímetro digital marca Mitutoyo com resolução 0,02 mm e inserido 

tratamento em software SolidWorks®. O volume calculado serviu de base para 
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determinar a densidade do componente. A técnica poderia ser substituída pela 

medição de densidade por meio de uma balança analítica. 

As medições da resistência elétrica compreendida nas seções 4.5.1 e 4.5.2 

foram realizadas sob temperatura de 23 ± 3 °C e utilizados os seguintes 

instrumentos de medição: amperímetro Yokogawa, fonte de corrente Yamabishi e 

multímetro digital Hewlett Packard 34401A. As amostras das escovas foram 

identificadas como 1A, 1B, 2A e 2B conforme Figura 21, abaixo: 

 

 
FIGURA 21 – IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS PARA ENSAIO DE PROPRIEDADES ELÉTRICAS 

FONTE: Relatório LACTEC DVEE 2252/2013 de 17.09.2013, comunicação interna. 

 

Usando-se uma fonte de corrente continua, fez-se circular pela escova uma 

corrente de 7 A, e mediu-se a diferença de potencial resultante no trecho dos 4 cm 

na escova, conforme as figura 22 e 23. Uma vez conhecidos os valores de tensão e 

corrente elétrica, calcula-se a resistência elétrica do trecho através da razão entre as 

grandezas pela Lei de Ohm. 

 

FIGURA 22 – FOTOGRAFIA DA ESCOVA DE CONTATO INDICANDO A ÁREA MEDIDA 

FONTE: Relatório LACTEC DVEE 2252/2013 de 17.09.2013, comunicação interna. 



52 

 
FIGURA 23 – FOTOGRAFIA MOSTRANDO A MEDIÇÃO EXPERIMENTAL 

FONTE: Relatório LACTEC DVEE 2252/2013 de 17.09.2013, comunicação interna. 

 

Todos os instrumentos utilizados nos ensaios realizados estavam calibrados 

e rastreabilidade até a cadeia dos padrões de referência nacionais. 

O processo do tratamento shot peening para as amostras 1A, 2A, 1B e 1B 

foram realizados na empresa Zirtec, situada na cidade de São Paulo, sob a 

supervisão do Engenheiro Marcelo Murga, responsável pelo processo. Os 

certificados de tratamento superficial, emitidos pela empresa Zirtec, encontram-se 

nos anexos 1 a 4. 

A análise química da escova de contato nova foi realizada com atomização 

em chama no espectrômetro de absorção atômica Perkin Elmer, modelo 4100. O 

equipamento pertencente ao LACTEC e também está localizado na Divisão de 

Materiais – DVMT, do Departamento de Tecnologia em Materiais – DPTM. 

Adicionalmente foi utilizado o equipamento LECO®, modelo CS230 para realizar a 

análise da composição química por espectrometria de emissão óptica e absorção de 

infravermelhos para a determinação do conteúdo de carbono (C) e enxofre (S). 

 

 

3.3 DISPOSITIVO PARA A SIMULAÇÃO DO DESGASTE CONTROLADO 

 

A construção desse sistema caracterizou-se como uma ferramenta para o 

teste de novas alternativas e com propósito principal da simulação do desgaste 

visando observar o comportamento de uma escova de contato nova e escovas com 

tratamento shot peening, submetidas contra barramento novo em condições não 
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lubrificados a fim de obter dados que revelam o comportamento desses materiais no 

processo real sem comprometer a linha de produção do ambiente fabril. 

A Tabela 5 apresenta a correlação para ensaio no dispositivo prevendo o 

critério de substituição das escovas de contato até o fim da vida útil. 

TABELA 5 – QUANTIDADE DE CICLOS PREVISTO PARA ENSAIO NO DISPOSITIVO 

Perímetro (m) 

Distância 

percorrida/dia (m) 

8 voltas 

Distância 

percorrida/mês (m) 

25 dias úteis 

Distância 

percorrida/4 

meses 

(m) 

Quantidade de ciclos 

no dispositivo 

estimado com base 

no critério fabril 

903 7.224 180.600 722.400 451.500 
FONTE: O autor (2013) 

 

O projeto da estrutura apresentado na Figura 24, foi desenvolvido em 

SolidWorks®, a engrenagem e a cremalheira fazem parte de sistemas de automação 

de portões eletrônico. A engrenagem acoplada ao motor contém 15 dentes e foi 

instalada, por meio de bucha usinada em material polimérico, para se obter a menor 

folga possível entre o eixo do motor e a engrenagem. Desta forma, evita-se o 

deslizamento entre os componentes e é garantida a uniformidade do deslocamento 

do carro com relação ao tempo de percurso.  

Foram utilizados equipamentos como torno, serra de corte, guilhotina, 

dobradeira e puncionadeira para a fabricação de cada um dos subcomponentes. 

 

 
FIGURA 24 – ESTRUTURA MECÂNICA DO DISPOSITIVO SIMULADOR DE DESGASTE 

FONTE: O autor (2013) 

 

O diagrama de blocos para a lógica de funcionamento do dispositivo 

simulador de desgastes apresentado na Figura 25 destaca o CLP – Controlador 

Lógico Programável, responsável pelo recebimento dos estados lógicos dos 

sensores indutivos fim-de-curso – FC1-FC2, botão de emergência e botoeiras – liga 
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S1 / desliga S2, acionando os drives de manobra à relé e realizando assim a 

comutação do motor M1. 

 

 

FIGURA 25 – DIAGRAMA EM BLOCOS 

FONTE: O autor (2013) 

 

O CLP utilizado para aplicação é o modelo 12RC e desenvolvida a 

programação com o aplicativo LOGO!Soft Comfort® (Apêndice B) que permite a 

programação dos módulos lógicos (relés) programáveis “LOGO!” fabricado pela 

Siemens, que utiliza a linguagem FBD. 

A linguagem FBD, do inglês Function Block Diagram, é uma linguagem 

gráfica que permite descrever um processo através de um conjunto de blocos 

interligados de forma semelhante ao circuito eletrônico. O método para a 

programação passa pela escrita das equações lógicas associadas às saídas, isto é, 

determinar em que condições as saídas estão ativas ou não. Pode-se partir de um 

esquema elétrico e/ou da descrição do funcionamento do processo a automatizar. 

O sistema de simulação de desgaste apresentado na Figura 26 – 

compreendido de (1) estrutura mecânica, (2) sensores indutivos fim-de-curso – FC1-

FC2, (3) motor M1 de movimentação do carro, (4) cooler M2, (5) instalação do 

pantógrafo de indexação das escovas de contato modelo KMK 25 – 2x, (6) 

barramento unipolar blindado U10 – 2x, (7) botão de emergência, (8) botoeiras – liga 

S1 / desliga S2, (9) CLP, (10) fonte chaveada de alimentação 12VDC – 300W e (11) 

relés - drives de manobra da carga), trata de movimentar uma escova de contato 
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sobre um comprimento de barramento unipolar blindado de 1,6 m, aplicando as 

mesmas condições de força 3,5 N contra o barramento unipolar blindado U10. 

O equipamento permite a realização de análise comparativa devido a 

possibilidade da instalação de dois pantógrafos para a indexação de duas escovas 

de contato modelo KMK 25 simultaneamente, de forma que seja possível determinar 

a eficiência de um tratamento superficial frente ao desgaste. O regime de trabalho 

para deslocamento do motor M1 de movimentação carro é de 0,22 m/s. 

 

 
FIGURA 26 – DISPOSIÇÃO DOS COMPONENTES DO DISPOSITIVO SIMULADOR DE 

DESGASTE: (1) ESTRUTURA MECÂNICA, (2) SENSORES INDUTIVOS FIM-DE-CURSO – FC1-FC2, 

(3) MOTOR M1 DE MOVIMENTAÇÃO DO CARRO, (4) COOLER M2, (5) INSTALAÇÃO DO 

PANTÓGRAFO DE INDEXAÇÃO DAS ESCOVAS DE CONTATO MODELO KMK 25 – 2X, (6) 

BARRAMENTO UNIPOLAR BLINDADO U10 – 2X, (7) BOTÃO DE EMERGÊNCIA, (8) BOTOEIRAS – 

LIGA S1 / DESLIGA S2, (9) CLP, (10) FONTE CHAVEADA DE ALIMENTAÇÃO 12VDC – 300W E (11) 

RELÉS - DRIVES DE MANOBRA DA CARGA). 

FONTE: O autor (2013) 

 

Foram previstos dispositivos de segurança como o botão de emergência, a 

ativação térmica do motor M1 caso ultrapassar o limite de 90 ºC de temperatura na 

carcaça e interrupção por tempo caso não encontrar os limites dos sensores 

indutivos fim-de-curso – FC1-FC2. 

Durante o teste controlado de desgaste, as amostras foram medidas em 

relação a perda de massa relativa. Ou seja, quanto a escova perdeu de massa, 

dividido pelo seu valor absoluto de massa da amostra. 
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3.4 TRATAMENTO SHOT PEENING 

 

As superfícies externas das amostras seguiram a norma AMS-S-13165, 

utilizando um equipamento modelo GS-9075X. O jateamento foi realizado com 

granalha de aço do tipo S 110 conforme os parâmetros do tratamento descritos na 

Tabela 6: 

 

TABELA 6 – ESPECIFICAÇÕES DO TRATAMENTO 

Amostra Cobertura Pressão do ar Intensidade Almen 

1A 100% mín. 100 PSIG 0,018” N 

1B 100% mín. 80 PSIG 0,014” N 

2A 100% mín. 100 PSIG 0,018” N 

2B 100% mín. 80 PSIG 0,014” N 

FONTE: Relatório Zirtec 1310308 de 23.10.2013, comunicação interna. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Apresentam-se aqui os resultados da metodologia desenvolvida para os 

ensaios realizados nos componentes de contato de um transportador aéreo 

(barramento e escova) novos e após utilização, a saber, identificação de material 

empregado, caracterização morfológica por técnica de microscopia eletrônica de 

varredura, caracterização mecânica pelo levantamento da rugosidade, perfil dos 

componentes por microdureza; em seguida realização da medida da resistividade 

elétrica das escovas no estado de entrega e também perda de massa no teste de 

desgaste controlado. Por fim, a dependência destes parâmetros com o tratamento 

superficial shot peening. 

Os resultados contemplam a condição normal de uso dos componentes no 

ambiente de trabalho e de escovas submetidas ao teste de desgaste controlado em 

laboratório. Vale ressaltar, que as escovas com tratamento shot peening serão 

desgastadas apenas em laboratório. 

 

 

4.1 IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL 

 

Para determinar a ordem de grandeza da concentração dos componentes da 

amostra de uma escova de contato nova, foi realizada uma análise dos elementos 

presentes por espectrometria de absorção atômica com atomização em chama, 

cujos resultados encontrados estão apresentados na Tabela 7. Pode-se observar 

que o elemento em maior quantidade encontrado é o Cu com 99,76 % em massa. 

 

TABELA 7 – ANÁLISE DOS ELEMENTOS PRESENTES POR ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO 

ATÔMICA 

Elemento Cu Al Si Sn Cd Cr Ag Zn Be Ni 

Massa (%) 99,76 0,02 0,15 0,03 <0,0002 <0,0002 0,01 <0,0002 <0,0002 0,02 

FONTE: Relatório LACTEC DPTM_41091_01/2014 de 31.01.2014, comunicação interna. 

 

Utilizando o equipamento LECO®, modelo CS230 foi possível realizar a 

análise da composição química por espectrometria de emissão óptica e absorção de 

infravermelhos para a determinação do conteúdo de carbono (C) e enxofre (S) de 
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uma amostra de uma escova de contato nova, os resultados são apresentados na 

Tabela 8: 

 

TABELA 8 – ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA POR ESPECTROMETRIA DE EMISSÃO 

ÓPTICA 

Elemento C S 

Massa (%) 5,52 0,016 

FONTE: O autor (2014) 

 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO – MEV E EDS 

 

Esta seção esta subdividida em duas partes, a primeira descrita na seção 

4.2.1 apresentará o cenário com a caracterização morfológica das amostras do 

barramento e escova utilizadas nos sistemas de transportador aéreo no ambiente de 

trabalho. Já a segunda parte com a condição das amostras com o tratamento shot 

peening. Assim, uma interrupção gerada propositalmente do ciclo do teste 

controlado de desgaste em laboratório quando atinge 16,5% e 65% da contagem 

final nas amostras novas, bem como 65% da contagem final nas amostras 2A e 2B. 

Estes eventos serão analisados por meio da análise morfológica no MEV e EDS e 

apresentados na seção 4.2.2 

 

 

4.2.1 Caracterização morfológica de amostras novas e desgastadas após o 

fim da sua vida útil utilizadas no sistema de transportador aéreo da 

fábrica 

 

As figuras 27 e 28 mostram imagens obtidas por MEV da superfície interna 

do barramento unipolar novo, referência a Figura 19a, em duas ampliações no 

centro do barramento, a qual é submetida ao contato com a escova. Uma imagem 

também foi obtida na superfície interna mais distante do centro do barramento 

conforme mostra a Figura 29. 

 



59 

 
FIGURA 27 – IMAGENS DA SUPERFÍCIE INTERNA DO CENTRO DO BARRAMENTO UNIPOLAR 

NOVO (a) AMPLIAÇÃO DE 59X E (b) AMPLIAÇÃO DE 250X 

FONTE: O autor (2013) 

 
FIGURA 28 – IMAGENS DA SUPERFÍCIE INTERNA DO CENTRO DO BARRAMENTO UNIPOLAR 

NOVO (a) AMPLIAÇÃO DE 1000X E (b) AMPLIAÇÃO DE 5000X 

FONTE: O autor (2013) 

 
FIGURA 29 – IMAGEM DA SUPERFÍCIE INTERNA, PRÓXIMA À BORDA DO BARRAMENTO 

UNIPOLAR NOVO AMPLIAÇÃO DE 250X 

FONTE: O autor (2013) 

 

 

a 
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As imagens obtidas nas figuras 27 e 28 indicam que a superfície interna do 

barramento apresenta algumas linhas de deformação superficial, indicadas com 

setas brancas, que são provavelmente decorrentes do processo de fabricação do 

componente. Devido à característica geométrica do barramento unipolar e a 

morfologia da superfície, é possível que este componente tenha sido fabricado pelo 

processo de extrusão, ou seja, conformação mecânica ou conformação plástica, 

uma vez que as linhas de deformação estão no sentido longitudinal da peça. 

Mediante os resultados obtidos de EDS neste barramento apresentada na 

Figura 30, pode-se perceber que o barramento unipolar novo apresentou a presença 

de cobre. 

 
FIGURA 30 – ESPECTROS DE ENERGIA DISPERSIVA DE RAIOS-X OBTIDO PARA O 

BARRAMENTO UNIPOLAR NOVO 

FONTE: O autor (2013) 

 

As Figuras 31a até 31d apresentam as imagens obtidas por MEV da 

superfície de contato da escova nova com o barramento unipolar. Pode-se notar que 

a morfologia das escovas de contato novas são bastante diferente da morfologia dos 

barramentos novos, como, por exemplo, não apresentar o aspecto do possível 

processo de extrusão mostrado para o barramento. A escova não apresentou 

regiões deformadas, mas pode ser visualizada a presença de poros na estrutura da 

peça, conforme indicação da seta na Figura 31b. 
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FIGURA 31 – IMAGENS OBTIDAS POR MEV DA SUPERFICIE DE CONTATO COM O 

BARRAMENTO UNIPOLAR DA ESCOVA NOVA EM AMPLIAÇÕES (a) 50X, (b) 250X, (c) 500X E (d) 

1000X 

FONTE: O autor (2013) 

 

Em função da sua geometria e desta microestrutura, é razoável supor que 

estes componentes tenham sido fabricados pelo processo de metalurgia do pó, ou 

seja, compactação e sinterização. Uma análise da densidade da peça, apresentada 

na Tabela 9 pode corroborar com este fato, uma vez que peças produzidas por este 

processo têm densidades menores que as densidades de peças produzidas por 
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outros processos de fabricação, tais como forjamento e extrusão. Assim, por 

modelamento tridimensional, apresentado na Tabela 10, obteve-se o volume da 

peça de 3.493,00 mm3 e medindo-se a massa obteve-se 21,91 g o que resultou em 

uma densidade de 6,27 g/cm3. A densidade teórica do cobre, apresentada na Tabela 

2 pela literatura é de 8,90 g/cm3. As imagens de MEV obtidas e o resultado da 

densidade indicam que a escova foi produzida por processo de sinterização, o que 

pode ter implicações no modo de desgaste, na condutividade elétrica, que serão 

apresentados resultados na seção 4.5.1 e após tratamento shot peening na seção 

4.5.2. 

 

TABELA 9 – MASSA E DENSIDADE DA ESCOVA DE CONTATO 

Escova de contato Massa [g] Densidade Cu [g/cm³] 

 
21,91 6,27 

FONTE: O autor (2013) 

 

TABELA 10 – MODELAMENTO DA ESCOVA DE CONTATO 

Modelamento tridimensional 
Volume 

[mm³] 

Massa 

[g] 

Densidade teórica 

Cu [g/cm³] 

 
3.493,00 31,00 8,90 

FONTE: O autor (2013) 

 

Mediante os resultados obtidos de EDS para a escova de contato nova 

apresentada na Figura 32, pode-se perceber a presença de cobre, assim como 

obtido para o barramento unipolar. Entretanto, durante o manuseio das peças, foi 

possível perceber a presença de um componente semelhante ao grafite, 

possivelmente adicionado à liga na forma para atuar como lubrificante sólido. Esta 

afirmação será posteriormente descrita na seção 4.2.2. 
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FIGURA 32 – ESPECTROS DE ENERGIA DISPERSIVA DE RAIOS-X OBTIDO PARA A ESCOVA 

DE CONTATO NOVA 

FONTE: O autor (2013) 

 

Nas figuras 33 e 34 estão apresentadas imagens obtidas por MEV da 

superfície interna de uma amostra do barramento unipolar desgastado da região do 

centro da superfície interna. As setas brancas indicadas na Figura 34 indicam 

marcas abrasivas e indícios do desgaste adesivo decorrente das partículas que 

desprenderam-se da escova, e assim ciclicamente.do barramento devido ao trabalho 

à frio. As imagens apresentadas nas figura 35 e 36 correspondem a uma imagem da 

superfície distante do centro por 4 mm em direção da borda. 

 

 
FIGURA 33 – IMAGENS DO CENTRO DA SUPERFÍCIE INTERNA DO BARRAMENTO UNIPOLAR 

DESGASTADO (a) AMPLIAÇÃO DE 125X E (b) AMPLIAÇÃO DE 250X 

FONTE: O autor (2013) 



64 

 

 

FIGURA 34 – IMAGENS DO CENTRO DA SUPERFÍCIE INTERNA DO BARRAMENTO UNIPOLAR 

DESGASTADO COM DESTAQUE PARA MARCAS DE ABRASÃO (a) AMPLIAÇÃO DE 500X E (b) 

AMPLIAÇÃO DE 1000X 

FONTE: O autor (2013) 

 

 

FIGURA 35 – IMAGENS DA SUPERFÍCIE INTERNA, PRÓXIMA A BORDA, DO BARRAMENTO 

UNIPOLAR DESGASTADO (a) AMPLIAÇÃO DE 125X E (b) AMPLIAÇÃO DE 250X 

FONTE: O autor (2013) 

 

 

FIGURA 36 – IMAGENS DA SUPERFÍCIE INTERNA, PRÓXIMA A BORDA, DO BARRAMENTO 

UNIPOLAR DESGASTADO (a) AMPLIAÇÃO DE 500X E (b) AMPLIAÇÃO DE 1000X 

FONTE: O autor (2013) 
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As análises de EDS mostraram que a composição química do barramento 

unipolar desgastado apresentada na Figura 37, não sofreu alterações em serviço, 

indicando que não houve contaminação de possíveis impurezas oriunda do 

ambiente. 

 

 
FIGURA 37 – ESPECTROS DE ENERGIA DISPERSIVA DE RAIOS-X OBTIDO PARA O 

BARRAMENTO UNIPOLAR NOVO 

FONTE: O autor (2013) 

 

Entretanto, a morfologia da superfície desgastada mostrou alterações em 

relação ao barramento novo. As microestruturas evidenciaram a presença de 

regiões altamente deformadas e marcas de abrasão. Esta deformação plástica foi 

causada pelo atrito do barramento com a escova, e as marcas de abrasão se 

formaram devido ao encruamento do material ocasionado pela deformação plástica 

intensiva. As deformações superficiais apresentadas nas figuras 33 a 36 tornam-se 

indicativo de que o mecanismo de desgaste adesivo é predominante neste sistema. 

A Figura 38 apresenta imagens obtidas por MEV de uma amostra da região 

da escova de contato após uso ou desgastada. Pode-se observar que na superfície 
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que sofre o atrito com o barramento unipolar, a amostra da escova apresentou 

marcas de abrasão indicadas pelas setas brancas. 

 

 
FIGURA 38 – IMAGENS DA ESCOVA DESGASTADA, NA SUA SUPERFÍCIE DE CONTATO COM O 

BARRAMENTO UNIPOLAR: MARCAS DE ABRASÃO 

FONTE: O autor (2013) 

 

As Figuras 39a até 39d mostram imagens obtidas por MEV da superfície 

lateral da escova desgastada. Similarmente ao que ocorreu com o barramento 

unipolar, a composição química da escova não sofreu alteração em serviço, 

novamente indicando que não houve contaminação no processo. Isto é importante 

para o uso do componente, pois a presença de contaminantes decorrentes do 

ambiente durante o serviço pode acelerar o desgaste, principalmente pela 

introdução de impurezas mais duras que o material das peças, ocasionando 

desgaste abrasivo. 

O desgaste abrasivo se deu pela transferência de partículas duras 

encruadas do outro lado do contato. Ou seja, as imagens indicam marcas abrasivas 

e indícios do desgaste abrasivo decorrente das partículas que desprenderam da 

escova, e assim ciclicamente devido ao trabalho à frio. Este comportamento cíclico, 

pode corroborar para a perda de massa da escova de contato. 
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FIGURA 39 – IMAGENS DA SUPERFÍCIE LATERAL DA ESCOVA DESGASTADA – AMPLIAÇÕES 

(a) 50X, (b) 51X, (c) 250X E (d) 1048X 

FONTE: O autor (2013) 

 

As análises da morfologia superficial mostraram a presença de marcas de 

abrasão e deformação plástica na superfície da escova desgastada, evidenciando 

um mecanismo similar ao que ocorreu durante o desgaste do barramento unipolar, 

isto é, encruamento causado pela deformação plástica, marcas de abrasão 

decorrentes deste encruamento. 

 

 

4.2.2 Caracterização morfológica de amostras: nova, com a aplicação do 

tratamento shot peening e quando submetidas no dispositivo de 

simulação do desgaste controlado 

 

A Figura 40 apresenta o porta-amostra do MEV e a disposição das escovas 

que serão analisadas nesta seção, posteriormente serão apresentados dois eventos 

running-in quando uma amostra nova atinge 16,5% e 65% do total. 
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Amostras nova interrupção 1 analisadas após 100.000 ciclos, o que 

corresponde aproximadamente 16,5% do total, em seguida retornam para o 

dispositivo e na interrupção 2 para as amostras 2A e 2B são analisadas após 

389.134 ciclos, o que corresponde aproximadamente 65% do total do número de 

ciclos final de 604.015. 

Os parâmetros do tratamento shot peening para as escovas analisadas 

estão descritos na Tabela 6. 

 

 
FIGURA 40 – DISPOSIÇÃO DAS ESCOVAS NO PORTA-AMOSTRAS DO MEV 

FONTE: O autor (2014) 

 

O aspecto da superfície das amostras 1A e 1B analisadas, são melhor 

observadas nas figuras 41 a 43 nas imagens de MEV com elétrons secundários. É 

possível verificar as irregularidades decorrentes do processo shot peening. 

Enquanto os elétrons secundários dão mais detalhes sobre a topografia, os elétrons 

retroespalhados apresentam uma estreita relação com o peso atômico das fases 

observadas, sendo que as mais leves apresentam uma coloração mais escura. 

Dessa forma a matriz, o cobre, é mais clara e as regiões escuras são de grafita, 

como será confirmado posteriormente, por análise de EDS. 

As amostras 1A e 1B, somente foram submetidas as processo de shot 

peening visando uma análise de caracterização morfológica. 

Nova 



69 

 

FIGURA 41 – IMAGENS DA SUPERFÍCIE DA ESCOVA AMOSTRA NOVA (a) IMAGEM DE 

ELÉTRONS RETROESPALHADOS 250X E (b) IMAGEM DE ELÉTRONS SECUNDÁRIOS 250X 

FONTE: O autor (2014) 

 
FIGURA 42 – IMAGENS DA SUPERFÍCIE DA ESCOVA AMOSTRA 1A (a) IMAGEM DE ELÉTRONS 

RETROESPALHADOS 250X E (b) IMAGEM DE ELÉTRONS SECUNDÁRIOS 250X 

FONTE: O autor (2014) 

 

FIGURA 43 – IMAGENS DA SUPERFÍCIE DA ESCOVA AMOSTRA 1B (a) IMAGEM DE ELÉTRONS 

RETROESPALHADOS 250X E (b) IMAGEM DE ELÉTRONS SECUNDÁRIOS 250X 

FONTE: O autor (2014) 

 

Para as amostras 2A e 2B com o tratamento shot peening e quando 

submetidas no dispositivo de simulação do desgaste controlado foram analisadas 
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após 389.134 ciclos, o que corresponde aproximadamente 65% do total, em seguida 

retornam para o dispositivo até atingir o número de ciclos final de 604.015. 

Pode-se observar na amostra 2B, apresentada na Figura 44, o número de 

eventos referentes as marcas abrasivas (formadas por linhas verticais) possuem 

distância de largura maior, condição esta decorrente dos valores menores de 

pressão do ar e intensidade Almen quando comparadas com o número de eventos 

referentes as marcas abrasivas (formadas por linhas verticais) da amostra 2A, como 

apresentada na Figura 45. 

Comparando as amostras 2A e 2B com as imagens observadas nas figuras 

38 e 39 para as amostras desgastadas após o fim da sua vida útil utilizadas no 

sistema de transportador aéreo da fábrica, pode-se observar que na superfície que 

sofre o atrito com o barramento unipolar as amostras 2A e 2B apresentaram marcas 

de abrasão semelhante. 

 

 

FIGURA 44 – IMAGENS DA SUPERFÍCIE DA ESCOVA AMOSTRA 2A – AMPLIAÇÕES (a) 250X E 

(b) 750X 

 
FIGURA 45 – IMAGENS DA SUPERFÍCIE DA ESCOVA AMOSTRA 2B – AMPLIAÇÕES (a) 250X E 

(b) 750X 

FONTE: O autor (2014) 
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Em relação às amostras ‘irmãs’ que não foram submetidas ao teste 

controlado de desgaste em laboratório, destaca-se a região de tonalidade 

intermediária onde apresentaram incrustações de óxidos resultantes do processo 

shot peening, conforme apresentado na Figura 46. A composição aproximada, para 

uma análise qualitativa, das incrustações presentes na amostra 1A pode ser 

observada na Tabela 11. 

 

 

FIGURA 46 – IMAGEM DA SUPERFÍCIE DA ESCOVA AMOSTRA 1A – AMPLIAÇÃO 250X 

FONTE: O autor (2014) 

 

TABELA 11 – RESULTADOS DE EDS OBTIDO NA REGIÃO DESTACADA NA FIGURA 46 PARA A 

ESCOVA AMOSTRA 1A 

Elemento C O Na Si S Ca Cr Mn Fe Cu 

Massa (%) 25,91 28,55 1,02 1,00 0,13 1,07 0,24 1,34 37,26 3,49 

FONTE: O autor (2014) 

 

A região de tonalidade intermediária apresentou grafitas, destacada na 

Figura 47. A composição aproximada, para uma análise qualitativa, das grafitas 

presentes na amostra 1A pode ser observada na Tabela 12. 

 

Incrustações de 

óxidos 
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FIGURA 47 – IMAGEM DA SUPERFÍCIE DA ESCOVA AMOSTRA 1A – AMPLIAÇÃO 250X 

FONTE: O autor (2014) 

 

TABELA 12 – RESULTADOS DE EDS OBTIDO NA REGIÃO DESTACADA NA FIGURA 47 PARA A 

ESCOVA AMOSTRA 1A 

Elemento C O 

Massa (%) 98,02 1,98 

FONTE: O autor (2014) 

 

A região da matriz apresentou elevado percentual em massa do elemento 

Cu, conforme a Figura 48. A composição aproximada, para uma análise qualitativa, 

do cobre presentes na amostra 2A pode ser observada na Tabela 13. Esta é mais 

uma confirmação dos resultados de composição química já apresentados 

anteriormente por técnica diferente na seção 4.1 deste trabalho. 

  

FIGURA 48 – IMAGEM DA SUPERFÍCIE DA ESCOVA AMOSTRA 2A – AMPLIAÇÃO 500X 

FONTE: O autor (2014) 

 

Matriz Cu 

Grafita 
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TABELA 13 – RESULTADOS DE EDS OBTIDO NA REGIÃO DESTACADA NA FIGURA 48 PARA A 

ESCOVA AMOSTRA 2A 

Elemento C O Cu 

Massa (%) 8,55 8,67 82,78 

FONTE: O autor (2014) 

 

Uma amostra nova descrita pela interrupção 1 de running-in conforme 

mostrada na Figura 49 é analisadas após 100.000 ciclos, o que corresponde 

aproximadamente 16,5% do total de ciclos final no dispositivo. 

 

 
FIGURA 49 – IMAGEM DA SUPERFÍCIE DA ESCOVA NOVA RUNIN-IN (INTERRUPÇÃO 1) – 

AMPLIAÇÃO 250X 

FONTE: O autor (2014) 

 

Nesta fase de running-in da amostra nova foi possível observar na Figura 50 

as irregularidades na superfície de contato com o barramento que propiciam 

acúmulo de partículas nestas regiões. A análise química indica que o local de recuo 

de material contém fragmentos do abrasivo. Isto significa que um certo nível de 

fragmentação do abrasivo ocorre durante o processo de desgaste. 
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FIGURA 50 – IMAGENS DA SUPERFÍCIE DA ESCOVA NOVA RUNIN-IN (INTERRUPÇÃO 1) – 

AMPLIAÇÃO 1250X 

FONTE: O autor (2014) 

 

O uso em conjunto do EDS com o MEV é de grande importância na 

caracterização de materiais. Enquanto o MEV proporciona nítidas imagens o EDS 

permite sua imediata identificação por meio de do mapeamento da distribuição de 

elementos químicos e gerando mapas composicionais de elementos conforme a 

Tabela 14 e Figura 51. 

 

TABELA 14 – RESULTADOS DE EDS OBTIDO NA REGIÃO DA IMAGEM NA SUPERFÍCIE DA 

ESCOVA NOVA RUNIN-IN REFERENTE A FIGURA 50b (INTERRUPÇÃO 1) 

Elemento C O Al Si Fe Cu 

Massa (%) 18,71 8,54 0,32 0,69 0,39 71,35 

FONTE: O autor (2014) 

 

 

 

 

 

 

Acúmulo  

de partículas 

Acúmulo  

de partículas 

a) b) 
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FIGURA 51 – IMAGENS DAS INTERAÇÕES DO PROCESSO DE ANÁLISE DOS ELEMENTOS 

QUÍMICOS NA REGIÃO DA FIGURA 50b PARA A ESCOVA NOVA NA INTERRUPÇÃO 1 

FONTE: O autor (2014) 
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4.3 RUGOSIDADE 3D 

 

Apresentam-se aqui os resultados obtidos para o levantamento da 

rugosidade por método tridimensional. A Figura 52a apresenta a visualização 

tridimensional da superfície do barramento unipolar novo e a Figura 52 apresenta 

uma amostra escolhida arbitrariamente do perfil transversal da própria Figura 52a. 

As Figuras 52c e 52d apresentam as mesmas técnicas de visualização para o 

barramento desgastado. 

 

 

FIGURA 52 – ANÁLISE DE RUGOSIDADE 3D DAS SUPERFÍCIES DOS COMPONENTES DE 

CONTATO NO SISTEMA EMS COM TRATAMENTO VIA SOFTWARE TALYMAP PLATINIUM 20X 

(A) BARRAMENTO UNIPOLAR NOVO, (B) PERFIL COORDENADA ‘X’ TRANSVERSAL DO 

BARRAMENTO NOVO, (C) BARRAMENTO UNIPOLAR DESGASTADO, (D) PERFIL 

TRANSVERSAL COORDENADA ‘X’ DO BARRAMENTO DESGASTADO 

FONTE: O autor (2014) 
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A Tabela 15 apresenta os resultados de parâmetros obtidos para 

caracterizar a rugosidade do barramento unipolar novo e desgastado apresentado 

nas imagens da Figura 52. 

 

TABELA 15 – RESULTADOS DOS PARÂMETROS PARA SUPERFÍCIES DO BARRAMENTO 

UNIPOLAR NOVO E DESGASTADO 

Parâmetro Novo Desgastado 

Ssk -1,111 -1,127 

Sku 8,130 5,159 

Sp (µm) 1,698 5,699 

Sv (µm) 2,793 6,214 

Sz (µm) 4,491 11,910 

FONTE: O autor (2014) 

 

A Tabela 15 mostra que a superfície do barramento unipolar sofreu um 

aumento em sua rugosidade com o processo de desgaste. Este aumento ocorreu 

tanto nos picos quanto nos vales da superfície original, evidenciado pelo aumento 

nos valores dos parâmetros Sp e Sv, respectivamente. Esta conclusão está em 

acordo com o que foi verificado nas imagens de MEV do barramento unipolar novo, 

apresentadas nas figuras 27 a 29 e imagens do barramento unipolar desgastado 

apresentadas nas figuras 33 a 36. 

As figuras 53a e 53b apresentam os resultados de levantamento de 

rugosidade para a escova nova e desgastada. A Tabela 15 apresenta os resultados 

de parâmetros obtidos para caracterizar a rugosidade. 
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FIGURA 53 – ANÁLISE DE RUGOSIDADE 3D DAS SUPERFÍCIES DOS COMPONENTES DE 

CONTATO NO SISTEMA EMS COM TRATAMENTO VIA SOFTWARE TALYMAP PLATINIUM 20X 

(A) TOPOGRAFIA ESCOVA DE CONTATO NOVA E (B) TOPOGRAFIA ESCOVA DE CONTATO 

DESGASTADA 

FONTE: O autor (2014) 

 

TABELA 16 – RESULTADOS DOS PARÂMETROS PARA SUPERFÍCIES DAS ESCOVAS DE 

CONTATO NOVA E DESGASTADA 

Parâmetro Nova Desgastada 

Ssk -0,783 -0,918 

Sku 3,717 5,972 

Sp (µm) 12,270 2,612 

Sv (µm) 14,830 4,080 

Sz (µm) 27,100 6,692 

FONTE: O autor (2014) 

 

A Tabela 16 mostra que a superfície da escova sofreu uma redução em sua 

rugosidade com o processo de desgaste. Esta redução ocorreu tanto nos picos 

quanto nos vales da superfície original, evidenciado pela queda nos valores dos 

parâmetros Sp e Sv, respectivamente. Sobre a superfície original, pode-se dizer que 

a mesma era de natureza Gaussiana, de acordo com os valores de Ssk e Sku, que 

eram próximos de zero e de 3, respectivamente. Entretanto, esta configuração foi 

alterada significativamente após o uso, o que alterou a natureza da distribuição da 

altura das asperezas, e a mesma deixou de ser Gaussiana. Esta conclusão está em 

acordo com o que foi verificado nas imagens de MEV da escova de contato nova, 

apresentadas nas figuras 31 e imagens da escova desgastada apresentadas nas 

figuras 38 e 39. Neste caso, cabe ainda salientar que a diminuição da rugosidade foi 
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verificada principalmente na área de contato, conforme as imagens. O que contribuiu 

para a variação dos parâmetros de rugosidade. 

 

 

4.3.1 Rugosidade 3D após tratamento shot peening 

 

A Figura 54 apresenta um exemplo dos resultados de levantamento de 

rugosidade de oito medições realizadas para a escova Amostra 1A, devido a 

heterogeneidade da superfície de contato da amostra não foi possível executar o 

comando o stitch via software, dificultando a sobreposição constante de imagens. A 

Tabela 17 apresenta os resultados de parâmetros obtidos para caracterizar a 

rugosidade. 

 

FIGURA 54 – ANÁLISE DE RUGOSIDADE 3D DAS SUPERFÍCIES DOS COMPONENTES DE 
CONTATO NO SISTEMA EMS COM TRATAMENTO VIA SOFTWARE TALYMAP PLATINIUM 20X: 
TOPOGRAFIA ESCOVA DE CONTATO AMOSTRA 1A 
FONTE: O autor (2014) 

 

TABELA 17 – RESULTADOS DOS PARÂMETROS PARA SUPERFÍCIES DA ESCOVA DE 

CONTATO AMOSTRA 1A – MEDIÇÕES 1 A 8 

Parâmetro 
Medição 

1 

Medição 

2 

Medição 

3 

Medição 

4 

Medição 

5 

Medição 

6 

Medição 

7 

Medição 

8 

Ssk -0,399 -0,1713 -0,188 0,236 0,082 0,062 0,063 0,019 

Sku 2,987 2,957 2,478 2,958 3,056 2,758 2,544 4,332 

Sp (µm) 34,990 27,760 28,570 27,970 37,040 39,960 31,040 46,270 

Sv (µm) 33,890 30,370 28,820 34,590 32,100 28,480 26,130 32,920 

Sz (µm) 68,880 58,130 57,390 62,560 69,140 68,440 57,170 79,190 

FONTE: O autor (2014) 
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A Figura 55 apresenta o resultados de levantamento de rugosidade para a 

escova Amostra. A Tabela 18 apresenta os resultados de parâmetros obtidos para 

caracterizar a rugosidade. 

 
FIGURA 55 – ANÁLISE DE RUGOSIDADE 3D DAS SUPERFÍCIES DOS COMPONENTES DE 

CONTATO NO SISTEMA EMS COM TRATAMENTO VIA SOFTWARE TALYMAP PLATINIUM 20X: 

TOPOGRAFIA ESCOVA DE CONTATO AMOSTRA 1B 

FONTE: O autor (2014) 

 

TABELA 18 – RESULTADOS DOS PARÂMETROS PARA SUPERFÍCIES DA ESCOVA DE 

CONTATO AMOSTRA 1B 

Parâmetro 
Medição 

1 

Ssk -0,127 

Sku 2,724 

Sp (µm) 39,480 

Sv (µm) 44,930 

Sz (µm) 84,410 

FONTE: O autor (2014) 

 

As tabelas 17 e 18 mostram que a superfície das escovas que sofreram 

aumento em sua rugosidade com o processo do tratamento shot peening. Este 

aumento ocorreu tanto nos picos quanto nos vales da superfície original, 

evidenciado pelo aumento nos valores dos parâmetros Sp e Sv, respectivamente. 

Sobre a superfície original, pode-se dizer que a mesma era de natureza Gaussiana, 

de acordo com os valores de Ssk e Sku, que eram próximos de zero e de 3, 

respectivamente. E esta configuração não foi alterada significativamente após o 

tratamento. 

A rugosidade também influencia o atrito, existindo um valor intermediário de 

rugosidade para o qual o atrito é mínimo. Se as superfícies de trabalho forem muito 
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lisas, a adesão torna -se elevada, aumentando o coeficiente de atrito. Se forem 

muito grosseiras, verifica-se maior atrito devido à deformação plástica das 

asperidades (STACHOWIAK, 2001). 

 

 

4.4 MICRODUREZA 

 

Uma abordagem para analisar o aspecto de encruamento devido ao uso de 

amostra de escova e barramento foi levantar o perfil de dureza desses 

componentes. Assim, os dados de microdureza Vickers obtido no perfil da seção 

transversal do barramento unipolar novo e desgastado são apresentados na Tabela 

19. 

 

TABELA 19 – RESULTADOS DE MICRODUREZA VICKERS OBTIDO NO PERFIL DA SEÇÃO 

TRANSVERSAL DO BARRAMENTO UNIPOLAR NOVO E DESGASTADO. 

Ponto de medição 

(mm) 

Dureza (HV) 

Novo 

Dureza (HV) 

Desgastado 

0,05 91 82 

0,10 96 84 

0,15 93 86 

0,20 91 82 

0,25 88 86 

0,30 91 86 

0,35 85 85 

0,40 87 85 

0,45 90 87 

Média 90,2 83,4 

Desvio padrão 3,2 2,5 

FONTE: O autor (2013) 

 

Os dados de microdureza Vickers obtido no perfil da seção transversal da 

escova de contato nova e desgastada são mostrados na Tabela 20. 

Os perfis de microdureza, no sentido da superfície interna para a externa, 

dos barramentos unipolar novo e desgastado e no sentido da superfície externa para 

interna, das escovas de contato nova e desgastada são apresentados nas figura 56a 

e 56b: 
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TABELA 20 – RESULTADOS DE MICRODUREZA VICKERS OBTIDO NO PERFIL DA SEÇÃO 

TRANSVERSAL DA ESCOVA NOVA E DESGASTADA. 

Ponto de medição 

(mm) 

Dureza (HV) 

Nova 

Dureza (HV) 

Desgastada 

0,05 71 80 

0,10 47 68 

0,15 42 67 

0,20 43 49 

0,25 48 40 

0,30 41 51 

0,35 47 54 

0,40 43 51 

0,45 43 43 

0,50 50 43 

Média 47,5 54,6 

Desvio padrão 8,8 13,0 

FONTE: O autor (2013) 

 
FIGURA 56 – PERFIL DE DUREZA (A) BARRAMENTO UNIPOLAR NOVO VERSUS DESGASTADO 

E (B) ESCOVA DE CONTATO NOVA VERSUS ESCOVA DE CONTATO DESGASTADA 

FONTE: O autor (2013) 
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Após o desgaste, os resultados de dureza para as escovas foi observado um 

aumento na média da dureza superficial até a profundidade de 0,15 mm. Este 

aumento de dureza é decorrente do encruamento causado pela deformação plástica, 

como mostrado nas análises de MEV e é mais uma evidência do mecanismo 

predominante de desgaste abrasivo que aconteceu em serviço. 

 

 

4.4.1 Microdureza das escovas nova após tratamento shot peening 

 

A fim de certificar os valores de dureza após o tratamento shot peening os 

valores de microdureza Vickers obtido no perfil da seção transversal da escova de 

contato identificadas como Amostra 1A e Amostra 1B são apresentados na Tabela 

21. 

 

TABELA 21 – RESULTADOS DE MICRODUREZA VICKERS OBTIDO NO PERFIL DA SEÇÃO 

TRANSVERSAL DAS ESCOVA APÓS TRATAMENTO SHOT PEENING. 

Ponto de medição 

(mm) 

Dureza (HV) 

Amostra 1A 

Dureza (HV) 

Amostra 1B 

0,05 68 68 

0,10 55 48 

0,15 70 48 

0,20 48 53 

0,25 50 47 

0,30 35 47 

0,35 36 54 

0,40 43 50 

0,45 44 44 

0,50 45 47 

Média 49,5 50,6 

Desvio padrão 11,9 6,8 

FONTE: O autor (2013) 

 

Os perfis de microdureza, no sentido da superfície externa para interna, das 

escovas amostra 1A e 1B, são apresentados na Figura 57: 
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FIGURA 57 – PERFIL DE DUREZA ESCOVA DE CONTATO APÒS TRATAMENTO SHOT PEENING 

FONTE: O autor (2013) 

 

Após o tratamento shot peening com parâmetros de pressão do ar e 

intensidade Almen, os resultados de dureza para as escovas das amostras 1A e 1B 

foi observado um aumento na média da dureza superficial até a profundidade de 

0,20 mm. Este aumento de dureza é decorrente do encruamento superficial causado 

pelo tratamento shot peening. As mudanças dos parâmetros do tratamento shot 

peening não implicaram uma mudança significativa na dureza superficial 

comparando os perfis de dureza das amostras 1A e 1B. 

 

 

4.5 PROPRIEDADES ELÉTRICAS – ESCOVAS 

 

Nesta seção são apresentados os valores medidos de resistência elétrica 

que é a propriedade da escova de contato e a resistividade que é a propriedade do 

material que constitui o componente objeto de estudo. Em seguida, foram realizadas 

novas medições para estas mesmas propriedades após o tratamento shot peening e 

comparadas. 
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4.5.1 Resistência elétrica - escova nova antes do tratamento shot peening 

 

A resistividade medida e expressa na Tabela 22 está aproximadamente três 

vezes maior que a resistividade do cobre, descrita anteriormente na Tabela 2. Mais 

uma indicação de que as escovas são fabricadas por processo de sinterização. 

 

TABELA 22 – RESULTADOS DAS MEDIÇÕES ANTES DO TRATAMENTO 

Amostras 

Resistência elétrica 

[Ω] Comprimento [m] Área (m²) 

Resistividade 

[Ωm] 

1A 2,420 x10-5 0,04 8,4 x10-5 5,082 x10-8 

1B 2,430 x10-5 0,04 8,4 x10-5 5,103 x10-8 

2A 2,380 x10-5 0,04 8,4 x10-5 4,998 x10-8 

2B 2,420 x10-5 0,04 8,4 x10-5 5,082 x10-8 

FONTE: Relatório LACTEC DVEE 2252/2013 de 17.09.2013, comunicação interna. 

 

 

4.5.2 Resistência elétrica - escova nova após o tratamento shot peening 

 

Obteve-se a resistividade elétrica das amostras apresentadas na Tabela 23 

após o tratamento shot peening. 

 

TABELA 23 – RESULTADOS DAS MEDIÇÕES APÓS TRATAMENTO 

Amostras 

Resistência elétrica 

[Ω] Comprimento [m] Área (m²) 

Resistividade 

[Ωm] 

1A 2,310 x10-5 0,04 8,4 x10-5 4,851 x10-8 

1B 2,430 x10-5 0,04 8,4 x10-5 5,103 x10-8 

2A 2,310 x10-5 0,04 8,4 x10-5 4,851 x10-8 

2B 2,510 x10-5 0,04 8,4 x10-5 5,271 x10-8 

FONTE: Relatório LACTEC DVEE 2252/2013 de 22.11.2013, comunicação interna. 

 

Nota-se que a resistência elétrica medida e a resistividade calculada não 

sofreram alterações significativas após o tratamento shot peening. As deformações 

plásticas decorrentes do bombardeamento por granalhas na superfície das amostras 

1A, 1B, 2A e 2B após tratamento não influenciaram no aumento da resistividade 

elétrica do material. 
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4.6 EFEITO DO TRATAMENTO SHOT PEENING NO DESGASTE EM 

PROTÓTIPO 

 

Na Figura 58 estão apresentados os resultados de perda de massa em 

função do número de ciclos das escovas com a configuração nova no estado de 

entrega sem o tratamento shot peening, amostra 2A e amostra 2B (com o tratamento 

shot peening) ensaiada em laboratório. Para a amostra nova foi possível observar a 

mesma condição de desgaste que aquela de fábrica após aproximadamente 

600.000 ciclos. Estimava-se que esta condição ocorresse com aproximadamente 

450.000 ciclos, conforme os cálculos apresentados na Tabela 5 para a quantidade 

de ciclos no dispositivo. Essa diferença sob o ponto de vista do desgaste se deve, 

em razão da influência dos demais fatores do ambiente de trabalho, tais como: 

segmentos em curvas, emendas e sujidades no barramento unipolar, além da 

dissipação de corrente elétrica e ângulo de ataque (sentido de deslizamento). 

A derivada das curvas é a taxa de perda de massa no teste de simulação do 

desgaste controlado. Vale ressaltar que não é levada em consideração a variação 

da área de contato entre a escova e o barramento unipolar, devido ao desgaste da 

escova. 

 

FIGURA 58 – PERDA DE MASSA NORMALIZADA, EM g/g (%), PARA AMOSTRAS ENSAIADAS 

FONTE: O autor (2014) 
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Verificam-se duas regiões onde a perda de massa para cada uma das 

curvas é semelhante (linhas retas, com derivada constante). Todas as amostras 

parecem perder massa mais lentamente no início do ensaio (Região 1), sendo que 

após um dado momento essa perda de massa muda e estabiliza em um valor maior 

(Região 2). 

A perda de massa para amostra submetida no tratamento shot peening – 

amostra 2B, é quase idêntica à da escova sem tratamento em ambas as regiões (as 

curvas são paralelas). Este comportamento indica que esse tratamento shot peening 

com parâmetros de pressão do ar e intensidade Almen não foram suficientes para 

aumentar a dureza da amostra 2B. Entretanto, a amostra 2A apresenta uma perda 

de massa bem menor na Região 1, mas semelhante às outras na Região 2, pois 

nesta região as curvas são todas paralelas. 

O comportamento da amostra 2A sugere que esse tratamento foi mais 

eficiente no aumento da dureza da amostra e que, após cerca de 150.000 ciclos a 

camada de material que foi modificada pelo tratamento shot peening foi removida, 

expondo o metal base. 
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5 CONCLUSÕES 

 

A concentração dos componentes da amostra de uma escova de contato 

nova, realizada por espectrometria de absorção atômica com atomização em chama, 

pode-se observar que o elemento em maior quantidade encontrado é o Cu com 

99,76 % em massa. 

As imagens obtidas por MEV indicam que a superfície interna do barramento 

apresenta algumas linhas de deformação superficial, que são provavelmente 

decorrentes do processo de fabricação do componente. Devido à característica 

geométrica do barramento unipolar e a morfologia da superfície, é possível que este 

componente tenha sido fabricado pelo processo de extrusão, ou seja, conformação 

mecânica ou conformação plástica, uma vez que as linhas de deformação estão no 

sentido longitudinal da peça. 

Mediante os resultados obtidos de EDS, o barramento unipolar novo 

apresentou a presença de cobre. 

Nas imagens obtidas por MEV da superfície interna de uma amostra do 

barramento unipolar desgastado da região do centro da superfície interna, indicam 

marcas abrasivas e indícios do desgaste adesivo decorrente das partículas que 

desprenderam-se da escova, e assim ciclicamente.do barramento devido ao trabalho 

à frio. 

As análises de EDS mostraram que a composição química do barramento 

unipolar desgastado, não sofreu alterações em serviço, indicando que não houve 

contaminação de possíveis impurezas oriunda do ambiente. 

Entretanto, a morfologia da superfície desgastada mostrou alterações em 

relação ao barramento novo. As microestruturas evidenciaram a presença de 

regiões altamente deformadas e marcas de abrasão. Esta deformação plástica foi 

causada pelo atrito do barramento com a escova, e as marcas de abrasão se 

formaram devido ao encruamento do material ocasionado pela deformação plástica 

intensiva. As deformações superficiais apresentadas tornam-se indicativo de que o 

mecanismo de desgaste adesivo é predominante neste sistema. 

As imagens obtidas por MEV da superfície de contato da escova nova com o 

barramento unipolar. Pode-se notar que a morfologia das escovas de contato novas 

são bastante diferente da morfologia dos barramentos novos, como, por exemplo, 

não apresentar o aspecto do possível processo de extrusão mostrado para o 
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barramento. A escova não apresentou regiões deformadas, mas pode ser 

visualizada a presença de poros na estrutura da peça. 

Mediante os resultados obtidos de EDS para a escova de contato nova, 

pode-se perceber a presença de cobre, assim como obtido para o barramento 

unipolar. Entretanto, a região de tonalidade intermediária apresentou grafitas. 

As imagens obtidas por MEV de uma amostra da região da escova de 

contato após uso ou desgastada. Pode-se observar que na superfície que sofre o 

atrito com o barramento unipolar, a amostra da escova apresentou marcas de 

abrasão. 

Similarmente ao que ocorreu com o barramento unipolar, a composição 

química da escova não sofreu alteração em serviço, novamente indicando que não 

houve contaminação no processo. Isto é importante para o uso do componente, pois 

a presença de contaminantes decorrentes do ambiente durante o serviço pode 

acelerar o desgaste, principalmente pela introdução de impurezas mais duras que o 

material das peças, ocasionando desgaste abrasivo. 

O desgaste abrasivo se deu pela transferência de partículas duras 

encruadas do outro lado do contato. Ou seja, as imagens obtidas por MEV indicam 

marcas abrasivas e indícios do desgaste abrasivo decorrente das partículas que 

desprenderam da escova, e assim ciclicamente devido ao trabalho à frio. Este 

comportamento cíclico pode corroborar para a perda de massa da escova de 

contato. 

As análises da morfologia superficial mostraram a presença de marcas de 

abrasão e deformação plástica na superfície da escova desgastada, evidenciando 

um mecanismo similar ao que ocorreu durante o desgaste do barramento unipolar, 

isto é, encruamento causado pela deformação plástica, marcas de abrasão 

decorrentes deste encruamento. 

O aspecto da superfície das amostras 1A e 1B é possível verificar as 

irregularidades decorrentes do processo shot peening.  

Para as amostras 2A e 2B com o tratamento shot peening: pode-se observar 

na amostra 2B, o número de eventos referentes as marcas abrasivas (formadas por 

linhas verticais) possuem distância de largura maior, condição esta decorrente dos 

valores menores de pressão do ar e intensidade Almen quando comparadas com o 

número de eventos referentes as marcas abrasivas (formadas por linhas verticais) 

da amostra 2A. 
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Comparando as amostras 2A e 2B com as imagens observadas para as 

amostras desgastadas após o fim da sua vida útil utilizadas no sistema de 

transportador aéreo da fábrica, pode-se observar que na superfície que sofre o atrito 

com o barramento unipolar as amostras 2A e 2B apresentaram marcas de abrasão 

semelhante. 

Em relação às amostras ‘irmãs’ que não foram submetidas ao teste 

controlado de desgaste em laboratório, destaca-se a região de tonalidade 

intermediária onde apresentaram incrustações de óxidos resultantes do processo 

shot peening. 

Uma amostra nova descrita pela interrupção 1 de running-in conforme 

mostrada na Figura 49 é analisadas após 100.000 ciclos, o que corresponde 

aproximadamente 16,5% do total de ciclos final no dispositivo. 

Nesta fase de running-in da amostra nova foi possível observar as 

irregularidades na superfície de contato com o barramento que propiciam acúmulo 

de partículas nestas regiões. A análise química indica que o local de recuo de 

material contém fragmentos do abrasivo. Isto significa que um certo nível de 

fragmentação do abrasivo ocorre durante o processo de desgaste. 

Para o levantamento da rugosidade por método tridimensional, a superfície 

do barramento unipolar sofreu um aumento em sua rugosidade com o processo de 

desgaste. Este aumento ocorreu tanto nos picos quanto nos vales da superfície 

original, evidenciado pelo aumento nos valores dos parâmetros Sp e Sv, 

respectivamente. Esta conclusão está em acordo com o que foi verificado nas 

imagens de MEV do barramento unipolar novo, apresentadas nas figuras 27 a 29 e 

imagens do barramento unipolar desgastado apresentadas nas figuras 33 a 36. 

Com relação a superfície da escova sofreu uma redução em sua rugosidade 

com o processo de desgaste. Esta redução ocorreu tanto nos picos quanto nos vales 

da superfície original, evidenciado pela queda nos valores dos parâmetros Sp e Sv, 

respectivamente. Sobre a superfície original, pode-se dizer que a mesma era de 

natureza Gaussiana, de acordo com os valores de Ssk e Sku, que eram próximos de 

zero e de 3, respectivamente. Entretanto, esta configuração foi alterada 

significativamente após o uso, o que alterou a natureza da distribuição da altura das 

asperezas, e a mesma deixou de ser Gaussiana. Esta conclusão está em acordo 

com o que foi verificado nas imagens de MEV da escova de contato nova, 

apresentadas nas figuras 31 e imagens da escova desgastada apresentadas nas 
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figuras 38 e 39. Neste caso, cabe ainda salientar que a diminuição da rugosidade foi 

verificada principalmente na área de contato, conforme as imagens. O que contribuiu 

para a variação dos parâmetros de rugosidade. 

Já a superfície das escovas que sofreram aumento em sua rugosidade com 

o processo do tratamento shot peening. Este aumento ocorreu tanto nos picos 

quanto nos vales da superfície original, evidenciado pelo aumento nos valores dos 

parâmetros Sp e Sv, respectivamente. Sobre a superfície original, pode-se dizer que 

a mesma era de natureza Gaussiana, de acordo com os valores de Ssk e Sku, que 

eram próximos de zero e de 3, respectivamente. E esta configuração não foi alterada 

significativamente após o tratamento. 

Com relação a microdureza após o desgaste, os resultados de dureza para 

as escovas foi observado um aumento na média da dureza superficial até a 

profundidade de 0,15 mm. Este aumento de dureza é decorrente do encruamento 

causado pela deformação plástica, como mostrado nas análises de MEV e é mais 

uma evidência do mecanismo predominante de desgaste abrasivo que aconteceu 

em serviço. 

Já com relação a microdureza após o tratamento shot peening foi observado 

um aumento na média da dureza superficial até a profundidade de 0,20 mm. Este 

aumento de dureza é decorrente do encruamento superficial causado pelo 

tratamento shot peening. As mudanças dos parâmetros do tratamento shot peening 

não implicaram uma mudança significativa na dureza superficial comparando os 

perfis de dureza das amostras 1A e 1B. 

Nota-se que a resistência elétrica medida e a resistividade calculada não 

sofreram alterações significativas após o tratamento shot peening. As deformações 

plásticas decorrentes do bombardeamento por granalhas na superfície das amostras 

1A, 1B, 2A e 2B após tratamento não influenciaram no aumento da resistividade 

elétrica do material.  

Por fim, o efeito do tratamento shot peening no teste controlado de desgaste, 

verificam-se duas regiões onde a perda de massa para cada uma das curvas é 

semelhante (linhas retas, com derivada constante). Todas as amostras parecem 

perder massa mais lentamente no início do ensaio (Região 1), sendo que após um 

dado momento essa perda de massa muda e estabiliza em um valor maior (Região 

2). 



92 

A perda de massa para amostra submetida no tratamento shot peening 

amostra 2B é quase idêntica à da escova sem tratamento em ambas as regiões (as 

curvas são paralelas). Este comportamento indica que esse tratamento shot peening 

com parâmetros de pressão do ar e intensidade Almen não foram suficientes para 

aumentar a dureza da amostra 2B. Entretanto, a amostra 2A apresenta uma perda 

de massa bem menor na Região 1, mas semelhante às outras na Região 2, pois 

nesta região as curvas são todas paralelas. 

O comportamento da amostra 2A sugere que esse tratamento foi mais 

eficiente no aumento da dureza da amostra e que, após cerca de 150.000 ciclos a 

camada de material que foi modificada pelo tratamento shot peening foi removida, 

expondo o metal base. 

Este ganho de 150.000 ciclos em um universo de 600.000 ciclos 

(necessários para propiciar a escova ao estado de degradação final no teste em 

laboratório) significa uma melhoria de 25% na vida útil da escova com o tratamento 

shot peening com os parâmetros utilizados na amostra 2A. 
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6 TRABALHOS FUTUROS 

 

Em face aos resultados obtidos neste trabalho, as seguintes sugestões de 

desenvolvimentos futuros são feitas: (i) simular o desgaste em protótipo com a 

condição de passagem de corrente elétrica, bem como análise se não há alteração 

do mecanismo de desgaste, (ii) desenvolver estudo estatístico para os parâmetros 

utilizados no tratamento shot peening da amostra 2A visando repetibilidade e 

reprodutibilidade, (iii) determinar os coeficientes de atrito estático e dinâmico do par 

tribológico barramento unipolar versus escova de contato e (iv) realizar estudos para 

utilização de outros lubrificantes sólidos adicionados, tais como MnS e MoS2. 
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APÊNDICE A – Trabalho apresentado em Congresso 

 

XI Congresso Ibero-americano de Engenharia Mecânica - CIBEM 2013 

La Plata, Argentina 

11, 12, 13 e 14 Novembro de 2013 

ANÁLISE EXPERIMENTAL E PROPOSTA DE METODOLOGIA PARA AUMENTO 
DE VIDA ÚTIL DE ESCOVAS EMPREGADAS NOS CIRCUITOS DE FORÇA E 

COMANDO COM BARRAMENTO UNIPOLAR BLINDADO U10 EM SISTEMA DE 
TRANSPORTADOR AÉREO DA LINHA DE PRODUÇÃO AUTOMOTIVA 
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APÊNDICE B – Programa CLP 
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APÊNDICE C – Fluxograma do trabalho 
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ANEXO 1 – Certificado de Tratamento superficial de Shot peening Nº 1310308-

1A (Amostra 1A) 
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ANEXO 2 – Certificado de Tratamento superficial de Shot peening Nº 1310308-

1B (Amostra 1B) 
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ANEXO 3 – Certificado de Tratamento superficial de Shot peening Nº 1310308-

2A (Amostra 2A) 
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ANEXO 4 – Certificado de Tratamento superficial de Shot peening Nº 1310308-

2B (Amostra 2B) 

 

 

 

 

 

 


