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RESUMO 

 

 

Analisa-se, por intermédio dos conceitos da tribologia e da mecânica do 

contato e do dano, a sugestão de implantação de um sistema alternativo para 

tracionamento e passagem de Pipeline Inspection Gauge (Pig) pelo interior de 

dutos. Com o intuito de verificar a integridade dos dutos, sugere-se a possibilidade 

de realizar o deslocamento destes equipamentos através de tracionamento com fios 

de arames de aço. Às características mecânicas e físicas deste método proposto 

foram verificadas através de ensaios acelerados em laboratório, em um par 

tribológico, arame versus uma curva de 90º. Estudam-se também, os principais 

mecanismos de desgastes de um sistema deslizante, com e sem lubrificante, na 

ausência e na presença de contaminantes. Para esse fim foi construída uma 

bancada de ensaio para testes em laboratório, capaz de reproduzir um sistema de 

deslizamento, com movimento alternado em modo de vai-e-vem (“reciprocation”). 

Foram utilizados dois tipos de fios de arame, um de aço galvanizado e outro de aço 

inoxidável. Utilizou-se como forma comparativa de resultados cabos de aços com e 

sem revestimento de Poli Cloreto de Vinila (PVC).  Os fios de arame e as curvas dos 

dutos foram caracterizados através de análise metalográfica, análise de microdureza 

Vickers, dos ensaios de difração de raios-x (XRD), refração de raios-x (XRF), e de 

ensaios de tração. Após a realização dos ensaios analisam-se alguns parâmetros 

que foram mensuráveis e evidencia-se o processo de desgaste por Delaminação 

entre os pares tribológicos envolvidos. Associa-se essa forma de desgaste a força 

de atrito e a concepção da solicitação alternada no contato entre os fios de arames e 

a parede interna das curvas que fazem parte dos dutos. Estes tipos de desgastes 

irão ocasionar possíveis falhas nos dutos e originar futuros vazamentos de fluidos. 

 

Palavras-Chave: Desgaste. Tribologia. Debris. Atrito. Pigs. Delaminação. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

It is analyzed through the concepts of tribology and mechanical contact and damage 

the suggestion of implementing a backup system for traction and passage of Pipeline 

Inspection Gauge (Pig) from the inside of pipelines. In order to verify the integrity of 

the pipelines, it is suggested the possibility of displacement of such equipment by 

pulling wires with steel wires. The physical and mechanical characteristics of this 

method were verified by accelerated tests in the laboratory in a tribological pair, wire 

versus a curve 90. It also considered the main mechanisms of wear of a sliding 

system with and without lubricant, in the absence and presence of contaminants. To 

try this, It was constructed a test bench able to reproduce a slip system, work on 

mode back-and-forth ("reciprocation"). It was used two kinds of wires, a galvanized 

steel and other stainless steel and the results achieved using the two kinds of steel 

cables were compared. For result comparative means, it was used steel cables with 

and without coating of Poly Vinyl Chloride (PVC). The wires and the curves of the 

products were characterized using metallographic analysis, microhardness Vickers 

tests, X-ray diffraction (XRD), X-Ray Refraction (XRF) and tensile tests. After the 

experiments were analyzed some parameters that have been measurable, it 

demonstrates to the impracticality of this proposed method, since the friction force 

and the concept of alternating request at the contact between the strands of wire and 

the inner curves that are part ducts caused severe wear. These types of wear are 

likely to cause possible failures in future products and cause fluid leaks. 

 

Keywords: Wear. Tribology. Debris. Friction. Pigs. Delamination. 



 

 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................. 24 

1.1 OBJETIVOS ................................................................................................. 30 

1.1.1 Objetivo geral .............................................................................................. 30 

1.1.2 Objetivos específicos ................................................................................. 31 

1.2 HIPÓTESE INVESTIGADA .......................................................................... 32 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ........................................................................ 33 

2.1 TRIBOLOGIA E O SEU SIGNIFICADO ........................................................ 33 

2.2 A ORIGEM DA TRIBOLOGIA ....................................................................... 34 

2.3 O ATRITO ..................................................................................................... 37 

2.4 RUGOSIDADE SUPERFICIAL ..................................................................... 40 

2.5 DESGASTE .................................................................................................. 41 

2.5.1 Desgaste adesivo ....................................................................................... 42 

2.5.2 Desgaste abrasivo ...................................................................................... 44 

2.5.3 Desgaste por delaminação ........................................................................ 45 

2.5.4 Ruptura por baixo ciclo .............................................................................. 51 

2.6 REGIMES DE LUBRIFICAÇÃO .................................................................... 51 

2.7 SUPERFICIE CONFORME E NÃO-CONFORME ........................................ 53 

2.8 PETRÓLEO .................................................................................................. 54 

2.9 DUTOS DE PETRÓLEO ............................................................................... 56 

2.9.1 Pigs .............................................................................................................. 58 

2.10 PRESSÃO DE CONTATO DE HERTZ ......................................................... 63 

3 MATERIAIS E MÉTODOS ........................................................................... 70 

3.1. MATERIAIS .................................................................................................. 70 

3.2. ENSAIOS TRIBOLÓGICOS DE DESLIZAMENTO RECIPROCATING ........ 70 

3.3. ANÁLISE QUÍMICA E MICROESTRUTURAL DOS MATERIAIS 

ARAME/CURVA ........................................................................................................ 76 

3.3.1 Difração de raios-X (XRD) .......................................................................... 78 

3.3.2 Fluorescência de raios-X ( XRF) ................................................................ 84 

3.3.3 Ensaios de microdureza vickers  e dureza rockwell ............................... 86 

3.3.4 Ensaios de microdureza vickers HV0,10 ..................................................... 88 

3.3.5 Ensaios de tração nos arames .................................................................. 89 



 

 

3.3.6 Medição da Rugosidade dos Arames ....................................................... 92 

3.4. ENSAIOS TRIBOLÓGICOS DO ARAME/SECÇÃO TRANSVERSAL DO 

DUTO ...................................................................................................................... 93 

3.5. PREPARAÇÃO DOS CORPOS-DE-PROVA ................................................ 94 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO ................................................................... 96 

4.1. Construção da bancada ................................................................................ 96 

4.2. Caracterização dos arames de aço .............................................................. 98 

4.3. Caracterização das curvas ......................................................................... 100 

4.4. Resultados da temperatura no par tribológico ............................................ 100 

4.5. Demonstração teórica da área de contato através da pressão de contato . 106 

4.6. Análise de desgaste dos materiais ............................................................. 111 

4.6.1. Análise de desgaste nos arames em aço inox ....................................... 113 

4.6.2. Desgastes nas curvas de 90º no contato a seco ................................... 114 

4.6.3. Desgastes nas curvas de 90º no contato Lubrificado ........................... 115 

4.6.4. Desgastes nas curvas de 90º no contato contaminado ........................ 116 

4.6.5. Desgastes nas curvas de 90º no contato com arame de aço inox ....... 117 

4.6.6. Desgastes nas curvas de 90º no contato com cabo de aço sem 

revestimento .......................................................................................................... 119 

4.6.7. Desgastes nas curvas de 90º no contato com cabo de aço com 

revestimento .......................................................................................................... 120 

5 CONCLUSÃO............................................................................................. 121 

6 Sugestões ................................................................................................. 122 

REFERÊNCIAS .......................................................................................... 123 

ANEXOS .................................................................................................... 127 

 



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

Figura 1  Relação da taxa de desgaste com a dureza, dentre os diversos tipos de 

materiais conhecidos; Fonte: Retirada do livro Material selection in 

Mechanical desing, second edition 1999, Michael F. Ashby, Department 

of engineering, Cambridge University, England. ..................................... 25 

Figura 2  Demonstração da Roda da Falha. Fonte: BECKER, W.T.; SHIPLEY, R.J. 

Failure Analysis and Prevention, was published in 2002 as volume 11 of 

the ASM Metals Handbook. ..................................................................... 28 

Figura 3  Esquema superficial das substâncias encontradas no interior do duto. .. 29 

Figura 4  Sistema esquemático derivado do Failure Whell Categorization of Several 

Common Damage Mechanisms. ............................................................. 30 

Figura 5  Foto de um túmulo em Saqqara mostra um egípcio abaixado 

possivelmente colocando algum tipo de fluído para lubrificar o trenó que 

transporta uma estátua (2400 aC). Fonte: Tribology Research Group, 

Departament of Mechanical Engineering, The University of Sheffield, 

Mapping street, Sheffield U.K, S1 3Jd 

http://www.sheffield.ac.uk/tribology/index.html - 27/10/2008 ................... 35 

Figura 6  Baixo relevo egípcio ilustrando o transporte de um colosso de cerca de 

60 toneladas por 172 escravos, 1900 a.C., segundo HALLING (1983: 5) 

apud MEDEIROS (2002). Destaques em cores para a ação de pessoas 

responsáveis por gerenciar a operação. Eles conduziam corpos rolantes 

em madeira e aplicavam fluidos lubrificantes, viabilizando o processo. .. 36 

Figura 7  Desenho esquemático de uma vista da região de interface entre duas 

superfícies, demonstrando a área aparente e a área real de contato 

(modelo de atrito por crescimento de junção). ........................................ 37 

Figura 8  Modelo demonstrativo de um experimento para determinação da força de 

atrito. ....................................................................................................... 38 

Figura 9  Demonstração de um perfil superficial, onde temos o gráfico da altura da 

superfície, y, relativa a linha média, contra a distância L. (Tribology: 

Friction and Wear of Engineering Materials, HUTCHINGS, I. M – 1992). 40 



 

 

Figura 10  Desvios de forma do perfil de uma superfície, conforme DIN 4760, 

adaptado de BET [1999:15]. Apud MEDEIROS, 2002. ........................... 41 

Figura 11  Esquema indicando as regiões de interface e interfase formada após os 

mecanismos de (a) aderência e (b) adesão, respectivamente. Avaliação 

do desgaste por deslizamento de polímeros estruturais. Santana, 

J.S.(2009) ................................................................................................ 44 

Figura 12  Mecanismos de desgaste abrasivo: Microcutting, Fracture, Fatigue e 

Grain pull-out [STACHOWIAK, G.W.; BATCHELOR, A. W. Engineering 

Tribology, 1996, pp.: 484]. ....................................................................... 44 

Figura 13  Contato entre asperezas durante o deslizamento ................................... 46 

Figura 14  Formação duma lâmina de desgaste ...................................................... 47 

Figura 15  Esquema de remoção sob uma pista circular de desgaste, em máquina 

de Pino-sobre-Disco. ............................................................................... 49 

Figura 16  Demonstração de fadiga por baixo ciclo. Fonte: ASM Metals Handbook, 

Principles and Practice of failure Analysis. .............................................. 51 

Figura 17  (a) Contato Conforme, (b) Limiar entre Conforme e Não - Conforme e (c) 

Contato Não - Conforme. Osculação de contato na definição de DA VINCI 

apud MEDEIROS (2002) ......................................................................... 53 

Figura 18  Desenho esquemático demonstrando a formação do petróleo. .............. 55 

Figura 19  Esquema de deslocamento dos Pigs pelo interior dos dutos. ................. 58 

Figura 20  Pig de limpeza de poliuretano. ................................................................ 61 

Figura 21  Pigs de limpeza tipo espuma, constituídos geralmente de poliuretano com 

materiais abrasivos ligados a eles. .......................................................... 61 

Figura 22  Pig de limpeza do tipo mandril com componentes móveis. ..................... 61 

Figura 23  Pig de limpeza tipo esfera, sendo de composição sólida ou inflado com 

água e/ou glicol. ...................................................................................... 61 

Figura 24  Foto de um Pig geométrico. .................................................................... 62 

Figura 25  Foto de um Pig utilizado para identificar perda de massa nos dutos....... 63 

Figura 26  Desenho esquemático do contato entre dois sólidos comprimidos um 

contra o outro por uma carga normal N evidenciando parâmetros de Hertz 

em contatos não-conformes (NORTON [1996: 491]). ............................. 65 

Figura 27  Desenho esquemático do tipo de contato elíptico. .................................. 66 

Figura 28  Desenho esquemático demonstrando a forma de contato entre os 

materiais. ................................................................................................. 67 



 

 

Figura 29  Intensidade do desgaste de aços no contato deslizante a seco, como 

função da carga e da velocidade. TOMPSON and STOBO (1974). ........ 69 

Figura 30  Materiais envolvidos nos ensaios em laboratório .................................... 71 

Figura 31  Curvas de 90º com diâmetros de 3” e 6”(à esquerda) e um arame de aço 

inoxidável (à direita) utilizados no ensaio tribológico de deslizamento 

alternado. ................................................................................................ 77 

Figura 32  Curvas de 90º com diâmetros de 1” e 2”(à esquerda) e arames de 

1,9mm; 2,7mm; 3,5mm (à direita) utilizados no ensaio tribológico de 

deslizamento alternado ........................................................................... 78 

Figura 33  Difratograma de um material inoxidável austenítico, retirado da literatura 

Wang, J.R. Yang e H.K.D.H Bhadeshia (Cambridge, 2005) .................... 80 

Figura 34  Difratograma do fio de arame em aço inoxidável .................................... 81 

Figura 35  Difratograma do fio de arame em aço galvanizado. ................................ 82 

Figura 36  Difratograma da curva de 1” polegadas .................................................. 82 

Figura 37  Difratograma da curva de um duto 6” polegadas utilizados nos ensaios 

em laboratório.......................................................................................... 83 

Figura 38  Difratograma do material de um duto de 16” polegada retirado de 

produção por está afetado com corosão ................................................. 83 

Figura 39  Espectrograma de XRF evidenciando picos mais intensos para o Fe, Cr, 

Ni e Mn na amostra do pó de arame de aço inox .................................... 85 

Figura 40  Espectrograma obtido por XRF evidenciando picos de Fe, Cr, Ni e Mn na 

amostra do pó de arame de aço inox ...................................................... 86 

Figura 41 Amostras do arame: (a) secção e (b) embutidas para ensaios de 

microdureza (secção transversal e secção longitudinal) ......................... 87 

Figura 42  (a) Foto do corpo-de-prova para ensaio de tração e (b) corpo-de-prova do 

arame posicionado na máquina de ensaio mecânico .............................. 90 

Figura 43  Curva de tensão x deformação do arame galvanizado de 1,9mm .......... 90 

Figura 44  Curva de tensão x deformação do arame galvanizado de 2,7mm .......... 90 

Figura 45  Curva de tensão x deformação do arame galvanizado de 3,5mm .......... 91 

Figura 46  Comparativo das curva de tensão x deformação dos ensaios realizados

 ................................................................................................................ 91 

Figura 47  Curva de tensão x deformação................................................................ 91 

Figura 48  Curva de tensão x deformação................................................................ 91 

Figura 49  Curva de tensão x deformação................................................................ 91 



 

 

Figura 50  Comparativo das curvas de tensão x deformação .................................. 91 

Figura 51  Medição para identificação de alguns parâmetros de rugosidade. .......... 92 

Figura 52  Resultado dos ensaios de rugosidade da superfície dos arames. .......... 93 

Figura 53  Desenho esquemático de um duto. Detalhe de pontos de solicitação 

tribológica acentuada .............................................................................. 94 

Figura 54  Bancada de ensaio adaptada de um cavalo mecânico. .......................... 96 

Figura 55  Sistema de lubrificação e captação de temperatura próxima ao contato 

entre os materiais. ................................................................................... 97 

Figura 56  Fotos da micrografia da seção transversal do arame em aço galvanizado 

de 2,7mm. ............................................................................................... 99 

Figura 57  Fotos da micrografia da seção transversal do arame em aço inoxidável.99 

Figura 58  Fotos da micrografia da seção transversal da curva de 90º de 6” 

(polegada). ............................................................................................ 100 

Figura 59  Um termopar (A) captava a temperatura ambiente (ta) e o outro termopar 

(B), é fixado no duto, que captava a temperatura próxima ao contato (tc).

 .............................................................................................................. 101 

Figura 60  Gráfico do contato entre os fios em aço galvanizado e a curva de 1 

polegada – contato com lubrificante óleo (SAE 40) contaminado (óxido de 

silício). ................................................................................................... 102 

Figura 61  Gráfico do contato entre os fios em aço galvanizado e a curva de 2 

polegadas – contato com lubrificante óleo (SAE 40) contaminado (óxido 

de silício). .............................................................................................. 102 

Figura 62  Gráfico do contato entre os fios em aço galvanizado e a curva de 1 

polegada – contato a seco. ................................................................... 103 

Figura 63  Gráfico do contato entre os fios em aço galvanizado e a curva de 2 

polegadas – contato a seco. .................................................................. 103 

Figura 64  Gráfico do contato entre os fios em aço galvanizado e a curva de 1 

polegada – contato lubrificado com óleo (SAE 40). ............................... 104 

Figura 65  Gráfico do contato entre os fios em aço galvanizado e a curva de 2 

polegadas – contato lubrificado com óleo (SAE 40). ............................. 104 

Figura 66  Gráfico do contato entre os fios do cabo de aço e as curvas de 1‟ e 2” 

polegadas Cabo da aço com e sem revestimento. ................................ 105 

Figura 67  Gráfico do contato entre os fios do arame em aço inox e as curvas de 3” 

e 6” polegadas. ...................................................................................... 106 



 

 

Figura 68  Demonstração da forma de contato e da força aplicada no estudo da 

pressão de contato e da área de contato entre os corpos. .................... 107 

Figura 69  Demonstração da distribuição da pressão de contato teórica do contato 

elíptico nos eixos (x e y). ....................................................................... 107 

Figura 70  Demonstração da área de contato teórica do contato entre os fios de 

arame em aço galvanizado e as curvas 90º de uma polegada. ............ 108 

Figura 71  Demonstração da pressão de contato teórica do contato no eixo (y) entre 

os fios de arame em aço galvanizado e as curvas 90º de uma polegada.

 .............................................................................................................. 108 

Figura 72  Demonstração da pressão de contato teórica do contato no eixo (x) entre 

os fios de arame em aço galvanizado e as curvas 90º de uma polegada.

 .............................................................................................................. 108 

Figura 73  Demonstração da área de contato teórica do contato entre os fios de 

arame em aço galvanizado e as curvas 90º de duas polegadas. .......... 109 

Figura 74  Demonstração da pressão de contato teórica do contato no eixo (y) entre 

os fios de arame em aço galvanizado e as curvas 90º de duas polegadas.

 .............................................................................................................. 110 

Figura 75  Demonstração da pressão de contato teórica do contato no eixo (x) entre 

os fios de arame em aço galvanizado e as curvas 90º de duas polegadas.

 .............................................................................................................. 110 

Figura 76  Demonstração da área de contato teórica do contato entre os fios de 

arame em aço inoxidável e as curvas 90º (1, 2, 3 e 6) polegadas. ....... 111 

Figura 77  Demonstração da pressão de contato teórica do contato no eixo (y) entre 

os fios de arame em aço inoxidável e as curvas 90º (1, 2, 3 e 6) 

polegadas. ............................................................................................. 111 

Figura 78  Demonstração da pressão de contato teórica do contato no eixo (x) entre 

os fios de arame em aço inoxidável e as curvas 90º (1, 2, 3 e 6) 

polegadas. ............................................................................................. 111 

Figura 79 Demonstração de partículas metálicas desprendidas durante os ensaios 

(bebris) proveniente do desgaste entre os pares tribológicos. .............. 112 

Figura 80  Foto das zonas de desgaste na secção longitudinal do arame de aço 

inoxidável. ............................................................................................. 113 

Figura 81  Foto das zonas do desgaste na secção transversal do arame de aço 

inoxidável. ............................................................................................. 113 



 

 

Figura 82  Foto do desgaste na parede da curva de 1” polegada proveniente do 

contato com os arames de aço galvanizado de 1,9mm após 10 minutos 

de ensaio no contato a seco. ................................................................. 114 

Figura 83  Foto do desgaste na parede da curva de 2” polegadas proveniente do 

contato com os arames de aço galvanizado de 1,9mm após 10 minutos 

de ensaio no contato a seco. ................................................................. 114 

Figura 84  Mev da pista de desgaste na parede da curva de 1” polegada proveniente 

do contato com os arames de aço galvanizado de 1,9mm após 10 

minutos de ensaio no contato a seco. ................................................... 114 

Figura 85  Mev da pista de desgaste na parede da curva de 2” polegadas 

proveniente do contato com os arames de aço galvanizado de 1,9mm 

após 10 minutos de ensaio no contato a seco. ..................................... 114 

Figura 86  Foto do desgaste na parede da curva de 1” polegada proveniente do 

contato com arames de aço galvanizado de 1,9mm  após 10 minutos de 

ensaio no contato lubrificado. ................................................................ 115 

Figura 87  Foto do desgaste na parede da curva de 2” polegadas proveniente do 

contato com arames de aço galvanizado de 1,9mm  após 10 minutos de 

ensaio no contato lubrificado.. ............................................................... 115 

Figura 88  Mev do desgaste na parede da curva de 1” polegada, proveniente do 

contato com os arames de aço galvanizado de 1,9mm após 10 minutos 

de ensaio no contato lubrificado. ........................................................... 115 

Figura 89  Mev do desgaste na parede da curva de 2” polegadas, proveniente do 

contato com os arames de aço galvanizado de 1,9mm  após 10 minutos 

de ensaio no contato lubrificado. ........................................................... 115 

Figura 90  Foto do desgaste na parede da curva de 1” polegada proveniente do 

contato com o arame de aço galvanizado de 1,9mm após 10 minutos de 

ensaio no contato contaminado. ............................................................ 116 

Figura 91  Foto do desgaste na parede da curva de 2” polegadas proveniente do 

contato com o arame de aço galvanizado de 1,9mm após 10 minutos de 

ensaio no contato contaminado. ............................................................ 116 

Figura 92  Mev do desgaste na parede da curva de 1 polegada proveniente do 

contato com os arames de aço galvanizado de 1,9mm após 10 minutos 

de ensaio no contato contaminado. ....................................................... 116 



 

 

Figura 93  Mev do desgaste da curva de 2” polegadas proveniente do contato com 

os arames de aço galvanizado de 1,9mm após 10 minutos de ensaio no 

contato contaminado. ............................................................................ 116 

Figura 94  Foto dos danos provocados nas superfícies dos dutos 3” polegadas, após 

ensaio de 4,5 minutos com o fio de arame de aço inoxidável no contato a 

seco . ..................................................................................................... 117 

Figura 95  Foto dos danos provocados nas superfícies dos dutos 6” polegadas após 

ensaio de 7,1 minutos com o fio de arame de aço inoxidável no contato a 

seco. ...................................................................................................... 117 

Figura 96  Mev dos danos provocados nas superfícies dos dutos 3” polegadas, após 

ensaio de 4,5 minutos com o fio de arame de aço inoxidável no contato a 

seco. ...................................................................................................... 117 

Figura 97  Resultado da análise de EDS com a respectiva análise química, realizado 

na superfície da figura 96. ..................................................................... 117 

Figura 98  Presença de partículas (debris) originadas do desgaste no duto de 3” 

polegadas após contato com fios de arame em aço inoxidável no contato 

a seco .................................................................................................... 118 

Figura 99  Mev dos danos provocados na parede do duto de 3” polegadas após 

ensaio de 7,1 minutos com o fio de arame de aço inoxidável no contato a 

seco. ...................................................................................................... 118 

Figura 100 Resultado dos ensaios de rugosidade da superfície das curvas realizadas 

antes dos ensaios, Ra de 1.73μm. ........................................................ 118 

Figura 101 Resultado dos ensaios de rugosidade da superfície das curvas após os 

ensaios, Ra de 2.40μm. ......................................................................... 119 

Figura 102 Foto do desgaste na parede da curva de 2” polegadas após 4 minutos de 

ensaio proveniente do contato entre o cabo de aço sem revestimento no 

ensaio a seco. ....................................................................................... 119 

Figura 103 Foto do desgaste na parede da curva de 2” polegadas após 6 minutos de 

ensaio, proveniente do contato com o cabo de aço com revestimento no 

ensaio a seco. ....................................................................................... 120 

Figura 104 Foto comparativa entre os desgastes na parede das curvas de 2” 

polegadas após 10 minutos de ensaio, proveniente do contato entre os 

arames de aço galvanizado (1,9mm) no regime contaminado e lubrificado

 .............................................................................................................. 120 



 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro 1. Formulário para parâmetros de contato elíptico entre dois corpos 

elásticos. Fonte: (NORTON, 1996). .......................................................................... 67 

Quadro 2. Esquematização dos ensaios realizados com os arames ........................ 72 

Quadro 3. Esquematização dos ensaios realizados com cabos de aço .................... 72 

Quadro 4. Esquematização do número total de ensaios realizados .......................... 73 

Quadro 5. Parâmetros utilizados nos ensaios realizados .......................................... 74 

Quadro 6. Esquematização dos ensaios realizados .................................................. 76 

Quadro 7. Valores de rugosidade no arame antes dos ensaios ................................ 93 

  

 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1  Contendo as massas das curvas antes dos ensaios ................................. 78 

Tabela 2 Composição química dos elementos presentes no arame de aço inox ...... 85 

Tabela 3 Identificação e composição química dos elementos presentes no arame de 

aço galvanizado e nas curvas de 90º ........................................................................ 86 

Tabela 4 Valores de microdureza Vickers do arame em aço inox ............................. 87 

Tabela 5 Valores de dureza Rockwell B das curvas de 90º ...................................... 88 

Tabela 6 Valores de dureza HV do arame em aço inox convertidos para Rockwell C

 .................................................................................................................................. 88 

Tabela 7 Medidas da Microdureza dos fios do arame em aço galvanizado .............. 89 

Tabela 8 Medidas da Microdureza dos fios (horizontal) ............................................ 89 

Tabela 9 Valores médios obtidos através dos ensaios de tração.............................. 90 

Tabela 10 Valores médios obtidos de estricção e alongamento dos ensaios de tração 

para os arames em aço galvanizado ......................................................................... 92 

Tabela 11 Massa dos fios de arame em aço ............................................................. 95 

Tabela 12 Parâmetros dos ensaios realizados. ......................................................... 98 

Tabela 13 Contendo os dados para cálculo da área e da pressão de contato entre os 

arames de aço galvanizado e as curvas de uma polegada ..................................... 107 

Tabela 14 Contendo os dados para cálculo da área e da pressão de contato entre os 

arames de aço galvanizado e as curvas de duas polegadas .................................. 109 

Tabela 15 Contendo os dados para cálculo da área e da pressão de contato entre os 

arames de aço inoxidável e as curvas 90º (1, 2, 3 e 6) polegadas ......................... 110 

Tabela 16 Contendo as massas de bebris coletados nos ensaios a seco. ............. 112 

Tabela 17 Contendo as massas das curvas após os ensaios a seco, demonstrando a 

perda de massa ....................................................................................................... 113 

 

 

 



 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

 

AISI  American Iron and Steel Institute 

ASM American Society of Materials 

ASTM  American Society for Testing and Materials 

DIN Deutsches Institut für Normung 

DRX Difração de Raios-x 

FRX Fluorescência de Raios-x 

HRB Dureza Rockwell B 

HRC Dureza Rockwell C 

HV Microdureza Vickers 

Kg Quilograma 

Kgf Quilograma Força 

MFL Magnetic Flux LeaKage 

MO  Microscópio Óptico 

Pig Pipeline Isnpection Gauge 

PVC Poli Cloreto de Vinila  

Ra  Rugosidade Média Aritmética 

RPM Rotação Por Minuto 

SAE  Society of Automotive Engineers 

SiO2 Óxido de silício 

XRD Difração de Raios x 

XRF Fluorescência de Raios X 



 

 

LISTA DE SÍMBOLOS 

 

 

a  Raio do contato 

d hkl Espaçamento Interplanar dos Planos Cristalinos 

E Módulo de elasticidade 

E´ Módulo de elasticidade composto 

F Força de Atrito 

H  Dureza do material  

K Coeficiente de desgaste adimensional 

K m Quilômetro 

k  Curvatura da ponta das asperezas 

kd Coeficiente de desgaste dimensional 

N Carga normal utilizada na equação de Hertz 

p Pressão de contato  

pmáx. Pressão de contato máxima (superior) 

pmed.  Pressão média 

Q Volume desgastado por distância de deslizamento 

Rx Redução do raio de curvatura na direção x 

Ry Redução do raio de curvatura na direção y 

Ra Rugosidade média 

Ta Temperatura ambiente 

Tc Temperatura próxima do contato 

W Carga normal utilizada na equação de desgaste de Archard  

λ  Comprimento da onda de radiação na difração de raios-x 

δ Máxima deflexão 

θ Ângulo de difração de Bragg 

μ  Coeficiente de atrito 

  Coeficiente de Poisson 

 



 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Desde os longínquos anos passados, imagina-se que os homens têm 

enfrentado diversos desafios no campo do desenvolvimento. Alguns destes 

problemas estavam relacionados com os sistemas de deslizamento entre dois 

corpos, outros ao desgaste de corpos sólidos. O desgaste dos corpos sólidos, 

orgânicos ou inorgânicos, tem inquietado o ser humano nos últimos milênios 

(MEDEIROS, 2002). Estes desafios instigam-nos a superar limites, após constatar 

as etapas sequenciais produzidas pelas irreversibilidades: os sistemas físicos 

depreciam-se, envelhecem, transformam-se ou morrem, segundo vozes 

discordantes de (Lavoisier, Medeiros, 2002). 

Para tais dificuldades pode-se citar a importância das propriedades 

superficiais dos materiais, pois possuem grande influência. Outros, por sua vez, 

diziam respeito ao desperdício de massa e de energia, à falha de equipamentos 

mecânicos por influência do atrito e da falta de lubrificação. Atualmente, na 

engenharia, conta-se com uma gama de perguntas ainda sem respostas aparentes, 

principalmente quanto ao processo de seleção de materiais a serem utilizados com 

fins especificos. Visando solucionar essa questão, pode-se visualizar uma crescente 

procura por métodos cientícos para definição de projetos de seleção de materiais. 

Nos últimos anos, tem-se observado um extraordinário crescimento na 

indústria petrolífera, decorrente de vários fatores, dos quais pode-se citar a 

descoberta das inúmeras bacias produtivas e pelo grande impulso ocasionado no 

processo de exploração do pré-sal. Todos esses acontecimentos têm motivado a 

Engenharia de Petróleo a descobrir e aprimorar novas técnicas e metodologias no 

âmbito do manuseio e das manutenções dos dutos.  

Os avanços tecnológicos da área de manutenção de dutos propuseram a 

construção de equipamentos e máquinas como os Pipeline Inspection Gauge (Pigs) 

e o ultra-som, instrumentos estes utilizados para diversas finalidades nas linhas de 

dutos, partindo desde os procedimentos de limpeza, inspeção geométrica até a sua 

utilização em pontos críticos como a inspeção das condições da integridade 

estrutural interna e externa dos dutos, antevendo possíveis vazamentos, fatos esses 

inaceitáveis pelas normas de prevenção e proteção do meio ambiente.  
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Mesmo com tantos progressos nessa área, em algumas situações, torna-se 

ainda comum a utilização de fios de arame (pescar equipamentos), pelo interior dos 

dutos, empregado como forma de deslocamento (tracionamento) de equipamentos, 

viabilizando e tornando as tarefas mais operacionais. A utilização destes fios, no 

entanto, provoca o surgimento de debris, oriundos do desgaste de ambos os 

materiais envolvidos no contato entre as paredes internas dos dutos e a superfície 

do arame utilizado, durante o deslocamento.  

Para explicação deste fato, podemos encontrar na área de seleção de 

materiais alguns criterios que podem auxilar no entendimento do desgaste 

proveniente dos contatos entre os materiais envolvidos. Dentro dos critérios, 

destaca-se o método de Ashby (1999) que relaciona dentro de seus diversos 

diagramas de seleção de materiais uma relação entre a taxa de desgaste destes 

materiais com a sua respectiva dureza.  

Na Figura 1 temos uma carta exclusiva para relacionarmos a taxa de 

desgaste com a dureza (“chart 16, Wear Rate-Hardness”). 

 

 

Figura 1. Relação da taxa de desgaste com a dureza, dentre os 
diversos tipos de materiais conhecidos; Fonte: Retirada do livro 
Material selection in Mechanical desing, second edition 1999, 
Michael F. Ashby, Department of engineering, Cambridge 
University, England. 

 

De acordo com Hutchings (1992), podemos verificar o desgaste de materiais 

e quantificá-los através de um modelo simplificado desenvolvido por Archard, o qual 
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relaciona o volume desgastado por unidade de distância de deslizamento, Q (m2), 

com a carga normal, W (N), e a dureza, H, do material mais mole de acordo com a 

equação 1. 

 

H

KW
Q 

                         (1)
 

 

Onde K é uma constante sendo denominada de coeficiente de desgaste 

adimensional, e é de fundamental importância para se comparar a severidade dos 

processos de desgaste em diferentes sistemas. Entretanto, o valor K/H é muito mais 

utilizado em aplicações de engenharia e é representado por kd denominado de 

coeficiente de desgaste dimensional, e representa o volume de material removido 

pelo desgaste (m3) por unidade de distância de deslizamento (m), por unidade de 

carga normal (N) (HUTCHINGS, 1992). Logo, a Equação pode ser reescrita da 

seguinte forma: 

 

W

Q
kd 

                (2) 

 

De acordo com Yang (2005), o volume desgastado é obtido através da divisão 

dos valores de perda mássica pela densidade do material estudado. 

As perdas provenientes dos desgastes de materiais, vem impulsionando a 

indústria mecânica à descobrir ano após ano os benefícios de revestir os 

componentes mecânicos como uma das alternativas de minimizar os danos 

provocados pelo desgaste, resultando em uma melhoria significativa da resistência 

ao desgaste e à corrosão e em uma diminuição do coeficiente de atrito, permitindo 

aos materiais não só aumentar o seu tempo de vida, mas também incrementar o seu 

desempenho.  

Essa busca constante e necessária de combate aos desgastes dos materiais, 

que provocam uma queda brusca e significativa no tempo de vida dos componentes 

mecânicos, visa aumentar o tempo de vida útil dos equipamentos em operação, 

diminuindo o tempo de máquina parada e fora de produção, hajam visto esse fato 
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ser propocional ao aumento de custos, que pelas leis do mercado atual seriam 

incompatíveis. 

No ramo petrolífero, uma das formas mais frequentes de desgaste dos 

materiais situa-se no processo de corrosão, que se expressa nas mais variadas 

atividades. Sendo a corrosão um processo espontâneo, ela se torna constantemente 

responsável por transformar os materiais metálicos de modo que a durabilidade e o 

desempenho dos mesmos deixem de satisfazerem os fins a que se destinam,  

(Gentil,1994).  

Nos dutos há uma gama de variáveis que podem influenciar no seu processo 

de degradação, entre elas: problemas decorrentes da viscosidade do óleo, da 

presença de partículas sólidas, da grande concentração de gases, água, pressão e 

temperaturas elevadas. A corrosão de um duto em contato com um fluído em 

movimento pode muitas vezes ser intensificada pelos efeitos dinâmicos. A 

caracterização da forma de corrosão é um dos princípios básicos que norteia o 

esclarecimento do mecanismo de corrosão e a aplicação dos mecanismos de 

proteção, conforme demostrado por Gentil (1994). 

Com o crescimento da Engenharia de Petróleo, é vital todo conhecimento 

acerca das características físicas e mecânicas dos materiais envolvidos em 

atividades estruturais. No caso dos oleodutos, que são longas tubulações 

constituídas por segmentos de tubos de aço carbono soldados, utilizadas no 

transporte de petróleo e de seus derivados de uma região para outra interligando 

dois pontos, um emissor e outro receptor, pode se constituir uma situação de perigo 

se os mesmos não estiverem em boas condições de operação. 

 Trechos contínuos de oleodutos conectam terminais ou instalações de 

bombeamento, estendendo-se por centenas de quilômetros. Atualmente, a malha 

brasileira de dutos ultrapassa os 20.000 quilômetros, entretanto, uma grande parcela 

destes dutos apresenta idade superior a 40 anos (PETROBRÁS, 2000). 

Os oleodutos estão expostos à corrosão, que é responsável pela redução da 

espessura das paredes da tubulação. A corrosão, apesar de evoluir lentamente, 

pode chegar a perfurar a parede, causando vazamentos. Desta forma, os oleodutos 

devem ser inspecionados periodicamente para localizar e reparar pontos de 

corrosão, antes que esse dano chegue a níveis catastróficos.  

Uma forma de estudar cientificamente este conjuntos de fatores 

imprescindíveis, seria tornar aplicável o conhecimento acerca do método “the wheel 
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of failure” ou simplesmente “a roda da falha”, desenvolvida por Becker (2002), que 

classifica os mecanismos de desgastes de acordo com sua influência no sistema. A 

Figura 2 demonstra de uma forma simples a classificação do sistema com as quatro 

principais variáveis: desgaste, temperatura, corrosão e tensões. 

 

 

Figura 2. Demonstração da Roda da Falha. Fonte: BECKER, 
W.T.; SHIPLEY, R.J. Failure Analysis and Prevention, was 
published in 2002 as volume 11 of the ASM Metals Handbook. 

 

Normalmente, esse desgaste ataca com mais severidade o interior da 

tubulação, devido ao acumulo de água, areia, gases corrosivos e outros materiais 

particulados. Em operações de manutenções, torna-se rotineira o emprego de 

algumas técnicas já aprimoradas e o uso de novas metodologias impulsionadas pelo 

avanço tecnológico da área, como por exemplo, a utilizaçãos dos Pigs para localizar, 

observar, medir e quantificar os desgastes e danos em dutos, antevendo possíveis 

falhas nos mesmos.  As falhas para indústria petrolífera possui o seguinte 

significado: A falha é a perda de funcionalidade para qual foi projetado o sistema, 

diminuindo a capacidade de contenção do fluído ou de capacidade de escoamento 

nas suas condições operacionais, observando as condições de pressão interna, 

pressão externa, vazão, temperatura e contaminação do fluído em seu interior.  

Uma técnica alternativa utilizada em dutos fora de operação e sem fluídos em 

seu interior emprega como forma de locomoção dos equipamentos fios de arame no 

interior dos dutos e de tubulações como forma de operação e execução de alguns 

procedimentos.  

Atraves dessa metodologia e por intermédio dos conceitos da tribologia e da 

mecânica do contato e do dano, analisa-se como se comporta mecanicamente um 



Introdução -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

29 

arame de aço galvanizado antes e após ser ensaiado em laboratório. Com auxílio de 

um equipamento desenvolvido em um sistema de deslizamento operando em modo 

de vai-e-vem (“reciprocating”), com uma curva de 90º de aço carbono, sem presença 

de lubrificantes em uma situação a seco e mais severa e em outro tipo de regime 

mais suave, utilizando-se de lubrificação para amenizar o desgaste entre os corpos 

de prova. Desta forma investiga-se como tal procedimento afeta as propriedades 

mecânicas dos materiais envolvidos.  

De acordo com Briscoe (1987), o crucial para todos os mecanismos de 

desgaste, abrasivo ou outros, é conhecer o caminho, ou seja, a direção na qual o 

material se deforma sob a aspereza penetrante ou a partícula dura que entra em 

contato com o material. 

Atravéz do presente trabalho enfatiza-se os principais mecanismos de 

desgastes do sistema de deslizamento mencionado, e o atrito ocorrido no contato do 

fio de arame com a parede interna do duto, causando desgaste neste e no fio de 

arame, formando debris, resultante da variação de espessura da parede do duto e 

do desgaste do arame. A Figura 3 demonstra de forma superficial algumas das 

substâncias encontradas no interior de um duto, como por exemplo: água, resíduos 

sólidos (pedra, areia), óleo, GN e H2S.  

Os estudos sobre o sinergismo corrosão – desgaste - vem ganhando espaços 

nas pesquisas na área de tribologia, pois inumeros equipamentos utilizados em 

diversos ramos da indústria da área petrolífera utiliza de aços inoxidáveis no 

processo de fabricaçao de suas peças, tornando-as sugestivas ao desgaste e 

corosão, (FARIAS, 2004). 

 

 

Figura 3. Esquema superficial das substâncias encontradas no interior do duto. 
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No emprego dos dutos, há um contato com algumas substâncias e essa 

interação com a parede dos dutos, elas provocam reações diversas, ocasionando 

danos, Figura 3 e tornando-se imprescindíveis ao estudo dos fatores de desgaste. 

Assim, chega-se a um aperfeiçoamento da primeira “roda da falha” como 

demonstrada na Figura 4. Percebe-se, portanto, que é primordial o conhecimento 

dos mecanismos de desgaste e as formas como eles se comportam no interior do 

duto, uma vez que esses resultados se remetem às mais diversas formas possíveis 

de danos no interior do duto.  

 

 

Figura 4. Sistema esquemático derivado do Failure Wheel 
Categorization of Several Common Damage Mechanisms. 

 

 

1.1 OBJETIVOS 

  

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

 

Objetiva-se desenvolver um método de ensaio em laboratório, capaz de 

identificar parâmetros mensuráveis de desgaste nas paredes internas dos dutos, 
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podendo assim viabilizar ou não a utilização de uma forma alternativa de 

tracionamento de equipamentos do tipo Pig (Pipeline Inspections Gauge) pelo 

interior dos dutos. Essa técnica foi proposta por uma empresa atuante na área de 

manutenção de dutos. 

 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 

1. Elaborar um equipamento capaz de realizar um ensaio tribológico de 

deslizamento em um modo de vai-e-vem (“reciprocating”) entre as superfícies 

de contato para arame/duto; 

2. Verificar o surgimento e analisar a intensidade (extensão) de um ocorrido 

dano no duto ou no arame, coletando as partículas metálicas (Debris) 

desprendidas dos materiais e mensurando material que comprove esse 

desgaste; 

3. Determinar o mecanismo de desgaste por deslizamento entre arame-duto, 

verificando e identificando por microscopia eletrônica de varredura a região 

desgastada nas paredes dos dutos; 

4. Informar se a utilização da técnica proposta de tracionamento de Pigs pelo 

interior de dutos utilizando fios de arame em aço ocasionaria o surgimento de 

algum tipo de dano nos materiais envolvidos para o caso estudado. 
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1.2 HIPÓTESE INVESTIGADA 

 

 

No presente trabalho, seguindo o que afirma Medeiros (2002), “Sempre que 

duas superficieis se movimentam, uma em relação à outra, ocorrerá o desgaste”. A 

hipótese central a ser investigada é: “Em um sistema real de tracionamento de um 

Pig com auxílio de fios de arame por dentro de um duto, o contato entre os materiais 

irá provocar o surgimento de desgaste proveniente do deslizamento entre os 

materiais envolvidos (Arame x Duto)”. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 TRIBOLOGIA E O SEU SIGNIFICADO 

 

 

Para termos uma compreensão dos mecanismos e fenômenos de desgastes 

em superfícies, faz necessário o conhecimento de alguns aspectos muitos 

significativos, tais como: Lubrificação e atrito. Com o intuito de suprir estas 

necessidades, surgiu a Tribologia, sendo definida como a ciência que estuda o 

comportamento do atrito, do desgaste e da lubrificação das superfícies em contato e 

interagindo em movimento relativo. O significado da palavra “Tribology” na língua 

inglesa ou “Tribologia” foi derivado originalmente da língua grega “Tribos” cujo 

significado expressa “esfregar, atrito” e “Logos” cujo significado é estudo, daí a 

origem do termo ciência que estuda o atrito.  

Obteve mais respaldo no campo da ciência após sua definição na década de 

sessenta por uma comissão européia da Organização mundial para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico. Após um período inicial de ceticismo, como é 

inevitável para qualquer palavra recentemente introduzida ao vocabulário da 

comunidade cientifica, o conceito da palavra "tribologia" tem ganhado aceitação 

gradual. Como a palavra tribologia é relativamente nova, e ainda não é claro o seu 

significado para toda comunidade, é meramente comum ocorrer logo que 

mencionamos a palavra “tribologia” comparações humorísticas com outras palavras 

e seus significados. 

Nos diversos casos em que temos contato entre duas superfícies em 

movimento relativo, não podemos generalizar que temos como operação satisfatória 

e desejável um baixo atrito, ou um alto atrito. Em alguns casos são vital que 

tenhamos baixo atrito, como as encontradas nas articulações do quadril humano, ou 

nas articulações de joelhos e cotovelos. Em outros casos faz-se necessário o 

emprego de forças elevadas de atrito, caso dos empregados em sistemas 

mecânicos, como freios e embreagens ou entre o contato dos pneus de um veículo e 

a superfície do pavimento. Analisamos e encontramos a importância da tribologia no 
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simples ato de caminhar ou correr, no contato existente entre os calçados e o piso 

durante a marcha. 

Uma coisa é certa, o mundo não seria a mesma coisa sem a presença do 

atrito entre os corpos ou se esta fosse menos intensa. 

Sempre que duas superfícies se movimentarem, uma em relação à outra, 

ocorrerá o desgaste, ferradura-solo, pele-roupa, flecha-animal, broca-madeira, trenó-

gelo, pneu-estrada, avião-atmosfera, espada-bainha, calçado-solo etc..., sendo que 

este contato pode ser definido como gerador de um prejuízo mecânico a uma ou as 

duas superfícies, geralmente envolvendo perda progressiva de material 

(MEDEIROS, 2002). 

Em muitos casos, o desgaste é prejudicial, levando a um aumento contínuo 

da folga entre as partes que se movimentam ou a uma indesejável liberdade de 

movimento. A perda por desgaste de pequenas quantidades relativas de material 

pode ser suficiente para causar a completa falha de máquinas grandes e complexas. 

Entretanto, assim como no atrito, altas taxas de desgaste são algumas vezes 

desejáveis, como em operações de lixamento e polimento. 

Um método de reduzir o atrito e frequentemente o desgaste é a lubrificação 

das superfícies. Ainda assim, mesmo que um lubrificante artificial não seja 

adicionado ao sistema, componentes da atmosfera (especialmente oxigênio e vapor 

d‟água) têm um importante efeito e precisam ser considerados em qualquer estudo 

da interação de superfícies. 

O estudo científico da tribologia data um longo histórico e tem Leonardo da 

Vinci como um dos precursores da investigação de um dos seus princípios 

fundamentais – o atrito.  

 

 

2.2 A ORIGEM DA TRIBOLOGIA 

 

 

É muito comum encontrarmos nas civilizações antigas demonstrações claras 

dos conhecimentos tribológicos. Estas civilizações desenvolveram dispositivos 

tribológicos bastantes sofisticados, possuindo rodas de madeira, cerâmica ou rodas 

metálicas. Para o desempenho da atividade, era necessário possuir conhecimentos 
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de lubrificação, Figura 5. Os egípcios colocavam finas camadas de lubrificantes para 

amenizar os problemas relacionados com o atrito, (VIEIRA 2009). 

 

 

 

Figura 5. Foto de um túmulo em Saqqara mostra um egípcio abaixado 
possivelmente colocando algum tipo de fluído para lubrificar o trenó que 
transporta uma estátua (2400 aC). Tribology Research Group, Departament of 
Mechanical Engineering. 
Fonte:The University of Sheffield, Mapping street, Sheffield U.K, S1 3Jd 
http://www.sheffield.ac.uk/tribology/index.html - 27/10/2008 

 

Seria uma forma de pensar que o mais importante da introdução da palavra 

tribologia nos campos científicos tenha sido modificar a maneira de enxergar os 

problemas, concluindo que todo e qualquer sistema pode ser orientado e conduzido 

de maneira que encontremos a solução para o problema. 

Ao analisarmos qualquer projeto mecânico, que necessite de suportar carga e 

promover deslocamento relativo entre partes, devemos sempre fazer a seguinte 

pergunta: “Qual é a melhor solução para o problema de resistir à carga aplicada e o 

deslocamento, ao interagir com atrito e desgaste, de forma que o coloquemos em 

uma faixa aceitável?”. Para tal questionamento, os pensamentos clássicos levam a 

uma solução geral, direcionando-a para a lubrificação. Contudo as soluções de 

engenharia disponíveis para problemas tribológicos são mais amplas e complexas 

do que o simples uso de lubrificantes. 

Nos anos (50 dC) os militares romanos tiveram seu apogeu militar, possuíam 

uma técnica apurada para melhorar o desempenho de suas armas brancas, seus 

engenheiros utilizavam da concepção tribológica para construção de seus 
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equipamentos de guerra, da forma de transportá-los e fortificação de seus métodos 

de combate. De forma bem explícita alguns destes problemas, como os enfrentados 

para deslocar suas intensas estátuas minimizando assim os efeitos do atrito e os 

esforços necessários à deslocação de seus colossos e como os Egípcios 

encontraram a solução para minimizar as dificuldades com a introdução de 

lubrificantes entre os corpos deslizantes. Podemos notar desta forma, que também 

na civilização Egípcia, existiam alguns homens com conhecimentos científicos, 

supostos tribologistas, como demonstrado na Figura 6. 

 

 

Figura 6. Baixo relevo egípcio ilustrando o transporte de um colosso de cerca de 
60 toneladas por 172 escravos, 1900 a.C., segundo HALLING (1983: 5) apud 
MEDEIROS (2002). Destaques em cores para a ação de pessoas responsáveis 
por gerenciar a operação. Eles conduziam corpos rolantes em madeira e 
aplicavam fluidos lubrificantes, viabilizando o processo.  

 

O contato entre dois corpos em movimento e o desgaste de sólidos tem 

provocado desde as épocas antigas, uma inquietação nos homens, uma vez que 

esta situação é uma fonte geradora de problemas em potencial. A mecânica do 

contato vem desafiando gerações e gerações de pesquisadores. O fato do sistema 

se encontrar em equilíbrio não é preocupante, o maior risco é quando possuímos um 

sistema longe de seu ponto de equilíbrio, ficando bem mais visível e melhor de ser 

observada, enxergadas e investigadas, (MEDEIROS 2002).  
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2.3 O ATRITO 

 

 

Colocam-se duas superfícies em contato uma contra a outra, estabelecemos 

inicialmente entre elas uma ligação, conhecida como área aparente de contato. 

Entretanto toda e qualquer superfície possui as “áreas altas” da superfície, também 

conhecidas como asperezas. 

Quando duas superfícies estão em contato, o contato real deve ser relacionado 

ao contato microscópico, pois por melhor que seja o acabamento, dificilmente a 

superfície será perfeitamente lisa. Este contato promove a formação de “junções” de 

asperezas, que determinam a intensidade da força de atrito produzida, Figura 7. 

 

 

Assim, é de se esperar, que a área real de contato seja muito menor que a 

área nominal, aumentando proporcionalmente com a aplicação de uma força externa 

no sentido normal à superfície, devido à deformação dos picos das 

heterogeneidades superficiais ou asperezas. Um dos corpos que entra em 

movimento em relação ao outro, vai encontrar uma resistência ao seu movimento, 

esta força pode ser definida como força de atrito, e sua magnitude é dependente das 

junções de asperezas em contato entre as duas superfícies. 

O atrito e a gravidade são as duas forças com as quais os engenheiros se 

deparam com muita frequência ao longo do desenvolvimento de projetos mecânicos, 

contudo essas são ainda duas fontes imensamente desafiadoras. Ao longo dos 

últimos séculos, esforços combinados de engenheiros, cientistas e pesquisadores 

tem se esforçado em responder questões a respeito de suas origens e natureza.  

 

Figura 7. Desenho esquemático de uma vista da região de interface entre duas 
superfícies, demonstrando a área aparente e a área real de contato (modelo de 
atrito por crescimento de junção). 
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Tal como o fogo ou a energia nuclear, o atrito é extremamente útil e 

importante em algumas circunstâncias e exerce uma função vital em freios, 

embreagens, acoplamentos e nas propriedades antiderrapantes dos pneus. Embora 

em outras situações seja altamente indesejável, e muito do estudo da tribologia está 

concentrado no sentido de minimizar seus efeitos. 

Para definir-se o atrito, pode-se tomar por base a mais elementar das 

situações do movimento, ou seja, dois corpos deslizando um sobre o outro, neste a 

resistência ao movimento é chamada de atrito. Isto pode ser ilustrado por um 

experimento simples, se colocarmos um corpo sólido sobre uma superfície, a esse 

fixar-se de forma rígida uma escala de mola e imprime-se uma força F, para obter 

um registro da variação da força com o movimento, conforme a Figura 8. 

 

 

 

Figura 8. Modelo demonstrativo de um experimento para determinação da força 
de atrito. 

 

De uma forma mais completa, o atrito é um estado de aspereza ou 

rugosidade entre dois sólidos em contato, que permite a troca de forças em uma 

direção tangencial à região de contato entre os sólidos. 

Algumas informações são importantes a serem verificadas quando se estuda 

o atrito, como por exemplo: O fato de existir atrito entre dois sólidos não implica, 

necessariamente, a existência de uma força de atrito entre eles. O sentido da força 

de atrito é sempre contrário ao deslizamento ou à tendência de deslizamento entre 

sólidos em contato. De acordo com a 3ª lei de Newton (Ação e Reação), os sólidos 

em contato (A e B) trocam entre si forças de atrito, existe uma força de atrito que A 
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aplica em B e B em A. Tais forças de atrito são opostas (têm mesma intensidades), 

mesma direção e sentidos opostos. 

De um modo geral os benefícios do atrito podem ser descritos da seguinte 

forma: Se não fosse o atrito um objeto não sairia do lugar porque sua superfície em 

contato deslizaria sobre a superfície. Em uma superfície mais arenosa é preciso que 

haja algo que faça com que o atrito aumente. Quando estiver em repouso, deverá 

haver uma aplicação de força maior do que a força de atrito para que haja o 

movimento, caso contrário o objeto ficará parado. 

Quando se referem aos malefícios do atrito, se pode descrever que o atrito é 

prejudicial no momento por ocasionar um desgaste nas superfícies que se movem 

uma sobre a outra. O atrito provoca o aumento da força necessária para mover um 

corpo sobre o outro e assim produzir calor decorrente deste contato.  

Para estes malefícios do atrito fazem-se superfícies planas e lisas, usa-se 

metais duros, o uso de lubrificantes entre as superfícies para que não haja tanto 

atrito e fiquem mais escorregadias e para que também não haja tanto desgaste das 

superfícies. 

O atrito é prejudicial no momento em que ele desgasta as superfícies que 

rolam uma sobre a outra, aumenta a força necessária para mover um corpo e produz 

calor.  

Nos casos de deslizamento entre superfícies, ocorrem deformações plásticas 

dos picos (asperezas). De acordo com Bowden e Tabor (1954 apud 

KREVELEN,1997) a forma extrema do cisalhamento de uma junção entre as 

superfícies que estão em contato íntimo é o sulcamento ou ploughing do material 

mais duro no macio. 

No contato de superfícies metálicas ou cerâmicas deslizando contra 

polímeros quase toda a deformação ocorre no polímero, e o acabamento da 

superfície do contra corpo duro tem uma forte influência no mecanismo de desgaste 

resultante (HUTCHINGS, 1992). 
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2.4 RUGOSIDADE SUPERFICIAL 

 

 

Quando nos referimos a uma determinada superfície, temos uma forma 

bastante comum para utilizarmos como referência ao tratarmos de rugosidade 

superficial, seria a rugosidade média ou Ra. O parâmetro Ra é uma grandeza 

estabelecida e definida com sendo a média aritmética do desvio de altura da 

superfície, traçando uma linha média através do seu perfil. A linha média é traçada 

de forma que as áreas situadas acima e abaixo da linha média sejam iguais, Figura 

9. 

 

 

Figura 9. Demonstração de um perfil superficial, onde temos o gráfico da altura 

da superfície, y, relativa a linha média, contra a distância L. (Tribology: Friction 
and Wear of Engineering Materials, HUTCHINGS, I. M – 1992). 

 

A metrologia mecânica, por intermédio de suas normas, estabeleceu através 

da norma DIN 4760, 1982, os diferentes seis tipos de desvios de forma que 

representassem os parâmetros relativos aos perfis ideais de uma superfície de 

determinado componente mecânico, como demonstrado na Figura 10. 

As medições de rugosidade e ondulação, segundo Bet (1999), referente aos 

desvios de forma de segunda a quinta ordem retratam a óptica da Metrologia 

Mecânica convencional e a textura de uma superfície. O sexto desvio de forma, 

refere-se ao reticulado cristalino do material, assunto que abordado com deficiência 

pela metrologia mecânica convencional ao final do século XX. 

O mecanismo de deformação possui forte dependência com a rugosidade da 

superfície do contra corpo e geralmente provoca sulcamento (SILVA, 2003). Para 

Bhushan (2000), todas as superfícies contêm irregularidades de várias ordens de 

grandeza e estas vão desde desvios de forma às irregularidades da ordem de 

distância Interatômica, independentemente da forma de fabricação. Para superfícies 

muito limpas e macias a aderência pode levar a um aumento da área de contato e 

consequentemente a um aumento do atrito (PERSSON, 2000). 
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Figura 10. Desvios de forma do perfil de uma superfície, conforme DIN 4760, 
adaptado de (BET [1999.15]. apud MEDEIROS, 2002). 

 

 

Em casos de pares tribológicos, o comportamento do contato é afetado pelos 

seis desvios de forma, e não apenas pelos cinco primeiros. Entretanto, em um par 

tribológico de rolamento cíclico seco, o comportamento cinemático e dinâmico do 

contato, em cada instante de tempo, é influenciado, em maior ou menor grau, por 

cada um desses seis desvios de forma e não apenas pelos cinco abordados pela 

Metrologia convencional. Os desvios são gerados nos processos de produção e 

beneficiamento dos materiais.  

 

 

2.5 DESGASTE 

 

 

Diferentes tipos de mecanismos têm sido propostos para o caso do desgaste 

severo dos metais e em todos eles ocorre uma deformação plástica. 
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O desgaste de componentes de máquinas e outros elementos funcionais têm 

um custo elevadíssimo ao redor do mundo, senso a principal causa de desperdício e 

perda de desempenho mecânico. Nos Estados Unidos, por exemplo, estima-se que 

por ano cerca de 6% a 7% do produto interno nacional seja voltada para os custos 

decorrentes de desgaste, por isso qualquer redução do desgaste pode resultar em 

consideráveis economias. Desta forma, os custos com substituições e reparos de 

peças significam elevadíssimos gastos para a indústria. 

Começando assim a ser feitas em todo o mundo várias pesquisas na área 

tribológica, partindo dos diversos tipos de materiais já existentes, uma vez que se 

notou a importância do desenvolvimento de novos materiais, com maiores 

resistências ao desgaste, mudando o quadro mundial. Tem-se como um dos 

principais vilões neste campo de atuação, o atrito, fator esse responsável pela causa 

de desgastes e dissipação de energia. A lubrificação de sistemas aparece como um 

dos meios mais utilizados e eficazes de combater o desgaste, pois atua na redução 

do atrito. 

Entre duas superfícies em contato, sob um determinado carregamento (W) e 

em movimento relativo. O coeficiente de atrito () mede a magnitude da força de 

atrito (F) desenvolvida e pode ser estimado pela Equação 3 (primeira lei do atrito). 

 

           
(3)

 

 

 

2.5.1 Desgaste adesivo 
 

 

Às ligações iônica, covalente, metálica, hidrogênio e/ou van der Waals, pode 

provocar a adesão interfacial entre dois corpos. No caso da adesão, ela é favorecida 

pela deformação plástica das asperezas, este é o processo pelo qual as asperezas 

das superfícies em contato formam as junções adesivas. O movimento contínuo é o 

principal mecanismo de favorecimento da formação de junções adesivas, elas vão 

aumentando de tamanho através desta influência. A ruptura das junções geralmente 

leva a transferência de material de uma superfície para outra (ZUM-GAHR, 1987). 
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Para entendermos melhor o desgaste abrasivo, vamos referenciar através de 

Darque-Ceretti (1997 apud MEDEIROS, 2002), o que significa o termo adhesion? 

Eles definiram que o termo é muitas vezes empregado sem que se faça distinção 

entre adesão e aderência. Segundo este autor, a adesão é um fenômeno de atração 

entre dois corpos, limitado às interações eletromagnéticas e que pode ser explicado 

pela físico-química; enquanto a aderência corresponde à dificuldade de separação 

entre dois corpos. Já para Myskin, Petrokovets e Kovalev et al, (2005), quando duas 

superfícies estão em contato as forças superficiais de atração e repulsão atuam 

entre átomos e moléculas das duas superfícies. 

A ruptura entre dois corpos A e B, produzida por ensaios de aderência, 

depende da escala observada e pode ser coesiva ou interfacial. A ruptura coesiva 

ocorre na interfase, ou seja, na região onde as propriedades físico-químicas e 

mecânicas são diferentes de A e B (região C). Na ruptura interfacial (ou adesiva) 

este fenômeno ocorre na interface, e desta forma, após a ruptura não há resíduos de 

A sobre B, nem de B sobre A (MEDEIROS, 2002).  

Após um determinado número de ciclos, o coeficiente de atrito aumenta 

gradualmente devido às circunstâncias de superfície e a transferência adesiva do 

metal, tornando as relações muito mais ásperas (DA HAI HE, 2000). A abrasão é 

geralmente causada por partículas que estão juntas e embutidas em alguma 

superfície oposta, ou por partículas que estão deslizando ou rolando entre duas 

superfícies (NEALE, 1995). 

A Figura abaixo esquematiza as regiões formadas entre duas superfícies 

após os mecanismos de aderência e adesão. Bello (2003) afirmar que a 

concentração abrasiva e a natureza (formas e tamanhos) dos abrasivos podem ter 

um efeito considerável na taxa do desgaste 
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(a)      (b) 

Figura 11. Esquema indicando as regiões de interface e interfase formada após os 
mecanismos de (a) aderência e (b) adesão, respectivamente. Avaliação do 
desgaste por deslizamento de polímeros estruturais. Santana, J.S.(2009) 

   

 

2.5.2 Desgaste abrasivo 
 

 

O desgaste abrasivo pode ser classificado em função do movimento das 

partículas atuantes na interface de desgaste: rolamento e deslizamento das 

partículas abrasivas entre as superfícies. O predomínio de uma dessas dinâmicas é 

função dos parâmetros tribológicos. 

As partículas de desgaste são geradas quando uma trinca subsuperficial 

quebra através da superfície (ZUM-GAHR, 1987) 

 

 

Figura 12. Mecanismos de desgaste abrasivo: Microcutting, Fracture, Fatigue e 
Grain pull-out [STACHOWIAK, G.W.; BATCHELOR, A. W. Engineering Tribology, 
1996, pp.: 484]. 

 

 

C B A B A 
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2.5.3 Desgaste por delaminação 
 

 

A teoria da delaminação, apresentada por Suh (1973) é uma das explicações 

do desgaste de uma superfície deformada plasticamente. Está baseada no 

comportamento das discordâncias e na formação e propagação de trincas na 

subsuperfície dos materiais em contato e deslizantes. Suh (1973) propôs um modelo 

matemático de desgaste a baixas velocidades que pode dar uma explicação ao 

fenômeno de desgaste adesivo envolvendo grande quantidade de deformação 

plástica.  

Através dela conhecemos qualitativamente a forma laminar das partículas de 

desgaste. Suh (1973) também descreve que os eventos responsáveis pela formação 

das partículas de desgaste seguem uma sequencia. Tais eventos podem ou não ser 

dependentes um do outro. 

Considerando-se um metal B e outro material A de superfície mais dura, 

deslizando um sobre o outro teremos as deformações plásticas nas asperezas dos 

materiais. A deformação plástica ocorre em uma região próxima à superfície dos 

dois metais, provocados pelas cargas normais e tangenciais aplicadas na região de 

contato e transmitida ao ponto de contato por ações adesivas e de sulcamento.  

Neste processo de deformação plástica das asperezas, geram-se 

discordâncias nos metais em contato e o número delas é maior no metal menos 

duro. Entre as discordâncias geradas, algumas das quais estão quase paralelas à 

superfície e localizadas a uma distância finita desta, podem desaparecer tão rápido 

quanto a superfície esteja livre de contato devido à ação da força de atrito interna 

que atua sobre as discordâncias.  

A ação repetida das cargas aumenta a deformação das asperezas e provoca 

a fratura de algumas delas. Isto conduz à formação de uma superfície relativamente 

lisa mudando o tipo de contato entre estas; passando a ser de contato aspereza-

aspereza à contato aspereza-plano. Figura 13. 
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Figura 13. Contato entre asperezas durante o deslizamento 

 

A tração superficial exercida pelas asperezas mais duras sobre a superfície 

mais mole induz deformação por cisalhamento e esta deformação acumula-se com a 

ação repetitiva das cargas. 

A medida que a deformação continua produzem-se trincas abaixo da 

superfície.Com o deslizamento contínuo ocorrerá uma acumulação de discordâncias 

abaixo da superfície que provoca a formação de vazios que com o tempo 

coalescem, resultando numa trinca paralela à superfície de desgaste. A formação de 

vazios pode ser favorecida pela presença de partículas duras no material as quais 

bloqueiam o movimento e interação das discordâncias. 

Os resultados experimentais indicam que a formação de vazios a partir das 

partículas duras de segunda fase pode ser devido à quebra da interface matriz-

partícula ou devido à quebra da partícula (JAHANMIR; SUH 1997). 

Além disso, os vazios e trincas podem ser gerados pelas tensões que 

provocam o empilhamento das discordâncias, originado pela presença de partículas 

mais fortes do que as forças coesivas na matriz metálica (SUH 1973). 

Geralmente se as partículas duras são equiaxiais, a formação de vazios 

acontece pela separação das partículas da matriz e, se as partículas são de forma 

alongada então a formação de vazios produz-se pela quebra das partículas duras. A 

formação de trincas perto da superfície não é favorecida devido ao estado triaxial de 

alta compressão que existe debaixo das regiões de contato. 
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Uma vez a trinca formada a ação posterior das cargas e da deformação 

plástica causa a extensão, e propagação das trincas as quais se tendem 

propagarem paralelas à superfície e a uma profundidade determinada (JAHANMIR; 

SUH 1997). 

A intensidade de tensão é máxima debaixo do contato e a certa profundidade 

da superfície. Esta pode ser a causa da propagação da trinca em direção paralela à 

superfície. A propagação das trincas é um dos mecanismos que envolvem a 

coalescência de trincas e vazios, além do crescimento de vazios e da deformação 

tangencial do metal entre os vazios. Isto depende das propriedades dos materiais e 

do coeficiente de atrito. 

O crescimento das trincas até um comprimento crítico conduz ao 

cisalhamento do material que está localizado entre a trinca e a superfície. 

Posteriormente forma-se uma partícula laminar de desgaste, Figura 14. 

 

Figura 14. Formação de uma lâmina de desgaste. Fonte: SUH, P. N. Teoria da Delaminação 
do Desgaste, (WEAR, 25, p111-124, 1973). 

 

A forma das partículas de desgaste geralmente é laminar especialmente se 

estas se formam pela junção das trincas geradas pela deformação tangencial. Mas o 

mecanismo de delaminação não exclui a possibilidade de formação de partículas de 

desgaste esféricas ou que as lâminas tenham forma helicoidal devido à distribuição 

irregular das discordâncias pela espessura das lâminas. 
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A forma e tamanho das partículas de desgaste dependem do material e das 

condições de deslizamento. Em metais duros a espessura das lâminas é menor do 

que em metais moles, pois eles oferecem maior força de atrito interna. 

A quebra das lâminas pode acontecer no caso dos metais frágeis pelo fato da 

existência de alta concentração de tensões no material, originada pelas trincas e 

inclusões. Portanto, as partículas de desgaste nestes materiais são menores do que 

nos materiais dúcteis. Porém nos metais muito dúcteis (Zn, Pb, Cd) as lâminas 

deixam de permanecer intatas e enrolam-se para formar uma partícula grande. Esta 

situação é muito mais acentuada já que tais metais têm baixa tensão de atrito. 

A sequência de eventos apresentados anteriormente foi demonstrada 

experimentalmente por Jahanmir e Suh (1974). No desenvolvimento da equação 

matemática SUH (1973) considerou uma marca circular de desgaste produzido num 

ensaio de desgaste do tipo Pino-sobre-Disco. Neste sistema, visto na Figura 15, o 

desgaste ocorre pela eliminação de camadas do material e cada uma dessas 

camadas está formada por um grande número de lâminas de desgaste.  

As hipóteses empregadas por Suh (1973) foram: 

a) Os metais se desgastam por camadas e cada uma dessas camadas 

consiste de N lâminas de desgaste. 

b) O número de lâminas é proporcional à média das asperezas que 

estão em 

Contato em um determinado instante. 

c) A taxa de nucleação de vazios e trincas e o grau crítico de 

deformação plástica para a formação de partículas de desgaste 

pode ser expressa em termos de uma distância de deslizamento 

crítica (So) para uma determinada situação. So  é definida como a 

distância de deslizamento requerida para a remoção de uma 

camada completa. 
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Figura 15. Esquema de remoção sob uma pista circular de desgaste, em máquina de Pino-

sobre-Disco. 

 

Usando essas hipóteses a taxa total de desgaste pode ser determinada pela 

equação seguinte: 

W N
S

S
A h N

S

S
A h

o o

 1 1 1 2 2 2

       (4) 

Onde: 

A: área média de uma lâmina determinada 

h: espessura da lâmina formada 

S: distância de deslizamento 

Os sub-índices 1 e 2 referem-se ao material menos duro e ao material mais 

duro respectivamente. A relação S/S0 é igual ao número de camadas removidas. 

Assume-se que a espessura h para o metal sem uma grande quantidade de 

partículas duras é igual à profundidade da região de baixa densidade de 

discordâncias, isto é: 

h
G b

f


4 1  ( )          (5) 

Onde: 

G: módulo de cisalhamento 

f: tensão máxima 

b: vetor de Burgers 

: relação de Poisson 
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A área média de cada lâmina foi assumida como proporcional à área de 

contato das asperezas (Ar), sendo  

A CA r           (6) 

Onde C é uma constante de proporcionalidade 

A área real de contato das asperezas e o número de asperezas em contato 

são proporcional à carga aplicada, isto é: 

A Lr
0 09.

          (7) 

n L 0 91.
 

Então n A  

Substituindo as equações (5), (6) e (7) na equação 4, a taxa de desgaste 

expressa-se como 

W
b K G

S

K G

S
LS

f o f o








4 1 1

1 1

1 1 1

2 2

2 2 2    
[

( ) ( )
]

      (8) 

Onde K1 e K2 são constantes que dependem principalmente da topografia da 

superfície. 

A equação (8) pode ser escrita como: 

W k LS            (9) 

Onde k é um fator de desgaste dado por: 

k
b K G

S

K G

Sf o f o





4 1 1

1 1

1 1

2 2

2 2 2    
[

( ) ( )
]
      (10) 

Analise da Função 

 

A equação (8) afirma que a taxa de desgaste é proporcional à carga normal e 

à distância de deslizamento. Segundo esta equação para minimizar a taxa de 

desgaste (

G

f ) tem que ser pequeno e S0 grande. Na maioria dos metais de grau 

comercial, f é proporcional a G. Em geral, a relação (

G

f ) diminui com o aumento do 

endurecimento por solução sólida e por partículas de segunda fase, mas aumenta 

com o envelhecimento. É esperado que só aumente, quando materiais incompatíveis 

deslizam um contra o outro e quando sejam usados lubrificantes. Só poderia 

aumentar com o aumento da densidade de partículas duras e com a densidade de 

discordâncias. Portanto, o incremento da dureza provocado pela formação de 
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soluções sólidas provavelmente aumentaria a taxa de desgaste. Enquanto o 

endurecimento por segunda fase pode ou não diminuir a taxa de desgaste, pois 

depende da distribuição das partículas duras. 

 

 

2.5.4 Ruptura por baixo ciclo 
 

 

A fadiga ocorrida por baixo ciclo acontece em sistemas que estão submetidos 

a esforços repetitivos a partir do qual o material fica sob solicitações alternadas com 

valores acima de seu limite de escoamento. A Figura 16 representa uma quebra de 

fios de arame em aço encontrado na literatura ASM HANDBOOK e serve de estudo 

do comportamento de ruptura dos fios de arame em aço, utilizados neste trabalho.  

 

 

Figura 16. Demonstração de fadiga por baixo ciclo. 
Fonte: ASM Metals Handbook, Principles and Practice 
of failure Analysis. 

 

2.6 REGIMES DE LUBRIFICAÇÃO 

 

 

É um fato notório que ao colocarmos dois corpos em um contato direto e 

também em movimento relativo eles irão se aquecer e consequentemente se 

desgastarem. 

No mundo das pesquisas científicas, muito ainda se pesquisa sobre este 

tema, uma vez que a razão e os processos causadores e associados a este 
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desgaste são amplos e muito diversos. Por mais que tenhamos uma superfície muito 

bem cuidada e trabalhada no seu processo de formação, ao serem examinadas por 

meio de um microscópio, irão apresentar nas superfícies inúmeras saliências, 

conhecidas como picos e vales. 

 Os corpos em contato se apoiarão apenas em parte desta superfície; Os 

contatos serão localizados e a distribuição de cargas em áreas menores, provocará 

altas pressões, com deformações plásticas das asperezas. 

Durante o movimento, ocorrerão o cisalhamento e arrancamento, com 

liberação de calor e desgaste das superfícies. Por outro lado, o atrito torna as 

superfícies reativas, facilitando a corrosão. 

Define-se como lubrificante, a substância que interposta entre duas 

superfícies, em deslocamento relativo, diminuem a resistência ao movimento. Com a 

introdução de uma película de sólido, liquido ou gás de modo que essa ação possa 

facilitar o movimento entre superfícies, uma sobre a outra com menor taxa de 

desgaste e atrito. Relativamente os óleos minerais, são alguns dos lubrificantes mais 

comuns, mas outros materiais que possuem baixa resistência ao cisalhamento como 

grafite e o PTFE também são utilizados. 

Os lubrificantes dividem-se em quatro grupos: 

1. Lubrificantes líquidos 

2. Lubrificantes pastosos 

3. Lubrificantes sólidos 

4. Gasosos  

Qualquer que seja o tipo de lubrificante ele deve satisfazer às seguintes 

propriedades: 

1. Ser capaz de manter separadas as superfícies 

2. Ser estável em face da mudança de temperatura 

3. Não atacar as superfícies metálicas 

4. Manter limpas as superfícies lubrificadas 
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2.7 SUPERFICIE CONFORME E NÃO-CONFORME 

 

 

Para analisarmos sob condições laboratoriais, o estudo sobre atrito, desgaste 

e lubrificação faz necessária a utilização de alguns instrumentos e para realização 

de alguns ensaios. Os diversos tipos de ensaios estão relacionados principalmente 

ao tipo de contato existente no sistema tribológico envolvido, podendo ser do tipo 

conforme, limiar entre conforme e não-conforme e não-conforme. Da Vinci (apud 

MEDEIROS, 2002) apresentou a concepção de contato mecânico, observado na 

Figura 17, para a osculação de contato entre dois corpos sólidos interceptados.  

Entende-se por contato conforme aquele no qual a área nominal entre as 

superfícies representa o tamanho do contato, ao passo que em superfícies com 

geometria não-conforme o contato ocorre através de um ponto ou uma linha 

(HUTCHINGS, 1992). 

 

 

(a) (b) (c) 
 

Figura 17. (a) Contato Conforme, (b) Limiar entre Conforme e Não - 
Conforme e (c) Contato Não - Conforme. Osculação de contato na 
definição de DA VINCI apud MEDEIROS (2002) 

 

MEDEIROS (2002 apud SILVA, 2006), afirma que a pressão máxima de Hertz 

para o contato entre duas esferas pode ser calculada a partir da equação 11. 

máxpaN ..
3

2 2             (11) 

 

Onde: N é a carga normal aplicada; 

π.a2 é a área de contato. 

 

 



Revisão bibliográfica -----------------------------------------------------------------------------------  

 

54 

2.8 PETRÓLEO 

 

 

A palavra é originada do Latim Petra (pedra) + Oleum (óleo). O petróleo bruto 

é uma complexa mistura líquida de compostos orgânicos e inorgânicos em que 

predominam os hidrocarbonetos, desde os alcanos mais simples até os aromáticos 

mais complexos. De acordo com a ASTM – American Society for Testing and 

Materials: “O petróleo é uma mistura de ocorrência natural, consistindo 

predominantemente de hidrocarbonetos e derivados orgânicos sulfurados, 

nitrogenados e/ou oxigenados, o qual é, ou pode ser removido da terra no estado 

líquido”. 

O petróleo é encontrado em muitos lugares da crosta terrestre e em grandes 

quantidades, e desse modo o seu processo de formação deve ser espontâneo. 

Trata-se de uma mistura inflamável, de coloração variável entre amarela e preta, 

encontrada nas rochas de bacias sedimentares e originada da decomposição da 

matéria orgânica depositada no fundo de mares e lagos que sofreu transformações 

químicas pela ação de temperatura, pressão, pouca oxigenação e bactérias. Tais 

transformações prosseguem em maior ou menor grau até o momento da descoberta 

da jazida e extração do petróleo nela contido. Dessa forma, é virtualmente 

impossível a obtenção de amostras de petróleo com a mesma composição química, 

até mesmo em um mesmo campo produtor. 

Quase todos os petróleos conhecidos mostram atividade ótica 

consequentemente, ele deve ser oriundo de organismos vivos, pois apenas estes 

são oticamente ativos. 

No petróleo bruto estão presentes compostos que se decompõem acima de 

200°C, dos quais a porfirina é o mais conhecido. Isto nos leva a admitir que ao longo 

de seu processo de formação, a temperatura não tenha sido superior a este valor. 

Com a ação de temperatura e pressão e ainda com a ação de bactérias ao longo do 

tempo, a massa de detritos se transformaria em gases e compostos solúveis em 

água e em material sólido remanescente, que continuaria a sofrer a ação das 

bactérias até passar para um estado semi-sólido (pastoso). 

Através de um processo de craqueamento catalisado por minerais contidos na 

rocha-matriz, este material sólido passaria para o estado líquido. Esta substância 

líquida separar-se-ia da água do mar que restava nestes sedimentos, e flutuaria em 
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função de sua menor densidade. Com a pressão das camadas da rocha-matriz, o 

óleo fluiria no sentido da pressão mais baixa através dos poros da rocha, até 

encontrar uma posição de equilíbrio em que a pressão por ele exercida seja igual à 

da água também presente nos poros. O petróleo se esconderia nestes poros e ainda 

poderia sofrer pequenas variações em sua composição através de processos físicos, 

até sua descoberta na fase exploratória. 

Não se sabe quando a atenção do homem foi despertada, mas o fato é que o 

petróleo, assim como o asfalto e o betume, era conhecido desde os primórdios das 

civilizações. 

 Nabucodonosor, por exemplo, usou o betume como material de liga na construção 

dos célebres Jardins Suspensos da Babilônia. Betume foi também utilizado para 

impermeabilizar a Arca de Noé.  

Os egípcios o usaram para embalsamar os mortos e na construção de 

pirâmides, enquanto gregos e romanos o empregaram com fins bélicos. Só no 

século XVIII, porém, é que o petróleo começou a ser usado comercialmente, na 

indústria farmacêutica e na iluminação. Até a metade do século XIX, não havia ainda 

a ideia, ousada para a época, de perfuração de poços petrolíferos. 

 

Decomposição de

 plantas e animais

Camadas de lamas

 e sedimentos

Ambientes e mares 

fechados

(pequenas 

quantidades de 02)

400 à 500

 milhões de anos

Petróleo

 

Figura 18. Desenho esquemático demonstrando a formação do petróleo. 
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2.9 DUTOS DE PETRÓLEO 

 

 

Redes de tubulações fazem parte da infraestrutura básica de cidades e 

indústrias. As funcionalidades de operação das redes de dutos dependem em parte 

da realização de operações de manutenções, onde se pode verificar a sua 

integridade estrutural interna e externa (Marisol Elias). Existe uma diferença básica 

quando nos referimos a tubulações e dutos, está nomenclatura é geralmente 

empregada pelas indústrias que trabalham no setor petrolífero e suas derivações. 

Tubulação é um conjunto de tubos localizados dentro das linhas limítrofes da 

empresa ou indústria. Quando esse mesmo conjunto de tubos ultrapassa os limites 

da empresa ou indústria e passam a interagir com toda e qualquer parte da área 

urbana, rural e marítima não mais pertencente a empresa ou indústria, eles passam 

a se chamar dutos. 

Dutos podem falhar por ação de uma ou mais combinação de fatores, 

conhecidos como mecanismos de falhas de material, que geram a perda de material 

dos dutos, ocasionando a diminuição da espessura de suas paredes. Dentro dos 

principais mecanismos de falha podemos citar a corrosão, a erosão e a abrasão. 

Eles podem provocar falhas potencialmente graves nos dutos do setor petrolífero e 

suas consequências são mais sérias se os dutos tiverem em produção.   

Entre as dificuldades mais comuns estão a temperatura, velocidade e 

pressão, assim como as variações de diâmetro interno, raios de curvaturas muito 

acentuadas ou simplesmente para mudança de direção, acessórios e componentes 

como válvulas, registros, cruzetas, buchas, ligações entre tubos e derivações. Por 

isso se procura desenvolver uma tecnologia de tracionamento capaz de superar as 

principais dificuldades existentes. Tem-se uma malha de dutos com 

aproximadamente 31.089 km, 16 refinarias e uma quantidade de poços equivalente 

a 12.895, dos quais 725 são marítimos (Fábio J. Sartori, Sérgio D. Soares).  

A utilização de redes de dutos tornou-se um elemento fundamental para 

infraestrutura urbana, sendo utilizadas com várias funções das quais se podem 

destacar: distribuição de água, de gás natural, oleodutos, redes de esgoto e 

refrigeração. Alguns fatos devem ser considerados quando se constroem redes de 

dutos, para que os mesmos não venham a causar nenhum dano à integridade 
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estrutural do mesmo. Locais de difícil acesso, dutos terrestres, submersos ou sob o 

solo, variações de diâmetros, curvas, válvulas entre outros fatores. Um exemplo é 

quando se verifica rachaduras existentes nas soldas provenientes de fatores tais 

como obras de construção civil. 

Os dutos em sua grande maioria submersos ou enterrados podem vir a falhar 

por ação de combinação de mecanismos ou por um único mecanismo de dano 

conhecido como defeitos ou falhas. Falha em duto significa que o mesmo perdeu a 

capacidade de contenção do fluído para o qual o mesmo foi projetado. Esses 

mecanismos ocasionam em sua grande maioria uma perda de espessura das 

paredes dos dutos e em alguns casos particulares até mesmo o aumento de 

espessura.  

Dentre os principais fatores podem-se citar os efeitos da corrosão, erosão, 

abrasão e do desgaste adesivo. Nas superfícies internas e externas encontram-se 

as ditas perdas de espessura. Suas características são de ocasionar vazamentos e 

até rompimentos dos dutos, tudo isso atrelado a magnitude do dano representado 

pela espessura, comprimento e profundidade do defeito. Algumas técnicas de 

inspeção não destrutivas são utilizadas na locomoção de descontinuidade 

superficiais e sub-superficiais em materiais ferromagnéticos, (ANDREUCCI 2004). 

A fim de evitar esses defeitos, ou dutos são fabricados e preparados de 

acordo com as suas aplicações, onde se devem observar desde o local a ser 

empregado, tipo de solo, exposto ao ar livre ou sob o solo, terrestre ou submerso. 

Neste caso que tipo de fluído estará em contato, água salobra ou água doce, que 

profundidade, extensão do duto, diâmetros de operação, tipos de fluídos a serem 

transportados entre outros.  

Com isso faz-se necessário realizar estudos sobre a capacidade de 

contenção de fluídos e essas avaliações são baseadas nas espessuras da parede. 

Os defeitos podem vir a gerar consequências sérias ao meio ambiente, podendo até 

vir a ocasionar danos irreversíveis ao meio ambiente, daí o surgimento de políticas 

direcionadas ao setor de exploração e produção de produtos derivados do petróleo. 

Uma das técnicas utilizadas para diminuir a probabilidade de falhas nos dutos é 

técnica de inspeção e monitoramento periódico.  
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A rede nacional de dutos pode ser comparada ao sistema circulatório 

humano. Só que em lugar de veias e artérias, ela é composta de tubulações 

metálicas de vários diâmetros, por onde circulam óleo, derivados e gás natural. A 

ausência de corrosão, a maior vida útil e a facilidade de instalação são algumas das 

vantagens que se deseja alcançar em um duto. Os dutos - não importa o fluído que 

sejam transportados, eles devem ser limpos, deixando as superfícies internas em 

boas condições de funcionamento para trabalhar de forma eficiente e rentável.  

Além disso, um duto limpo é uma condição prévia para a alta qualidade nos 

resultados de transporte de fluídos e futuras inspeções para verificar a integridade 

estrutural do mesmo.  Para manter a capacidade de contenção de fluidos, os dutos 

passam por avaliações de sua integridade estrutural, embora tal avaliação demande 

inspeção periódica em suas paredes para averiguação de danos superficiais ou 

subsuperficiais decorrentes de desgaste, corrosão, fadiga e outros mecanismos de 

dano. 

 

 

2.9.1 Pigs 

 

 

De uma forma geral, pode-se citar que no mundo os desafios enfrentados 

pelo setor industrial moderno são muito parecidos. Assim, pode-se destacar entre os 

desafios: uma necessidade de melhoria da qualidade dos produtos de forma 

contínua, a importância de reduzir os custos empregados no decorrer do processo 

 

Figura 19. Esquema de deslocamento dos Pigs pelo interior dos dutos. 
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produtivo, a diminuição dos desperdícios ocasionando o aumento produtivo, 

alavancarem os níveis de satisfação dos clientes quando agrega-se mais valores 

aos produtos. 

A demanda por dutos para o transporte de petróleo, de seus derivados e de 

gás natural deverá aumentar significativamente no Brasil, nos próximos anos. O 

aumento do consumo de combustíveis, aliado à crise energética e ao aumento do 

uso de gás, pelas indústrias, fará a malha crescer em busca de atender as 

solicitações do mercado. Ao mesmo tempo, aumenta a necessidade de avaliar-se, 

de forma mais precisa, dutos com defeitos, para evitar prejuízos econômicos e 

ambientais. Um dos defeitos muito correntes é o desgaste proveniente de diversos 

fatores. Nos pontos onde há desgaste, a parede do duto fica mais fragilizada, 

podendo comprometer a sua resistência mecânica. 

A moderna tecnologia de materiais e de integridade estrutural de dutos 

pressupõe o uso de ferramentas de inspeção denominadas pigs de inspeção para 

detectar, localizar e medir comprimento, largura e profundidade das perdas de 

espessura de parede de dutos em serviço enterrados ou submersos. Essas 

ferramentas os percorrem internamente, realizando e registrando medições, com 

desempenho que varia de acordo com a tecnologia do pig.  Os Pigs foram usados 

nos últimos 100 anos para trabalhar nas tubulações que eram inacessíveis aos seres 

humanos (ZHENG HU, 2005). 

Para o setor industrial Brasileiro, vê-se de forma mais desafiadores estes 

desafios, por se tratar de problemas ainda maiores, uma vez que o nosso processo 

de industrialização é novo ao compararmos com algumas grandes potências como, 

por exemplo, os Estados Unidos, o Japão, a Inglaterra, a Alemanha e a França. 

Esses países possuem alta tecnologia e ao comparamos com o Brasil, observamos 

fatores que devem ser levados em conta, daí relacionamos a falta de recursos 

financeiros, uma educação de qualidade e o desenvolvimento tecnológico.  

Uma deficiência no setor educacional nos conduz a uma baixa capacitação de 

mão-de-obra, já que podemos relacionar de uma direta como um dos itens que 

afetam e gera um atraso no desenvolvimento tecnológico industrial. Todos estes 

problemas são verificados e enfrentados pelas indústrias e em algumas delas 

ocasionando baixas na produtividade, elevando o nível de desperdícios com estoque 

de materiais, formação de resíduos, retrabalho e materiais de consumo. 
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Desta forma a indústria petrolífera vem se aprimorando cada dia mais, e 

investindo em novas tecnologias, dentre as quais, cita-se o Pig (sigla em inglês 

referente ao dispositivo empregado na inspeção de dutos). São robôs inicialmente 

utilizados para limpar tubulações, raspando a cera das paredes internas dos dutos e 

identificar problemas estruturais.  

São conhecidos de acordo com a sua aplicação estas variando entre limpeza, 

geométrico e corrosão. Hoje facilmente se encontra no mercado as novas gerações 

e variações de equipamentos, conhecidos como os Pigs inteligentes. São modelos 

especiais com sensores avançados que aumentam a eficiência da inspeção 

estrutural e reduzem os seus custos.  

O intuito é manter a malha funcionando sem restrições e em perfeito estado. 

Isso requer complexos sistemas de monitoramento e reparo, o que incentiva 

investimentos em ciência e tecnologia nessa área. Atualmente, empresas, centros 

de pesquisa e universidades estão desenvolvendo pesquisas e produtos na área. 

Esse investimento em pesquisa é fundamental, não só para garantir a integridade da 

rede dutoviária, mas também para assegurar que o Brasil se torne um líder nesse 

campo. 

O Pig é uma ferramenta sofisticada que permite rapidez e eficiência no 

processo de visualização de dutos, armazenando dados por um sistema 

computadorizado durante o percurso de inspeção. Hoje, as empresas já 

inspecionam os dutos com grande frequência, agilidade e eficácia. São variados os 

modelos de equipamentos que podem ser utilizados. 

Para a avaliação da integridade estrutural de dutos baseadas em indicações 

fornecidas por Pigs instrumentados é necessário se considerar, além das dimensões 

volumétricas das perdas de espessura, a acurácia do Pig na medição destas 

dimensões (MAES; DANN; SALAMA, 2008). Segundo Choi (2006), a maioria dos 

Pigs, foram construídos para serem utilizados em sistemas de oleodutos. Atualmente 

eles são deslocados pelo interior do duto, quando na realização de suas funções 

mediante a força do fluxo do próprio fluído existente no duto, ele é que impulsiona e 

provoca o deslocamento do Pig pelo inteiro do duto. 
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2.9.1.1 Pigs de limpeza 

 

 

Os Pigs de limpeza são empregados desde a entrega da tubulação após ser 

construído o duto até em dutos em pleno funcionamento. Normalmente, quando uma 

seção de duto foi concluída, um Pig é enviado através da linha para varrer a sujeira 

deixada no processo de construção. Isso se dar pelo fato que com o término da 

construção do duto, encontrar-se-á muita sujeira e ferrugem.  

Suas funções são de remoção de detritos deixados pelas empresas 

responsáveis pele montagem da linha, remoção de detritos de terra, parafina e 

partículas sólidas. Muitas vezes esse processo de limpeza é associado ao processo 

de aferição.  A razão mais óbvia deste método é evitar a contaminação do produto, 

assim como, limpar futuros bloqueios que possam ocorre por acumulo de sujeira, e 

preparar o duto para inspeções por outros tipos de Pigs.  

 

 

  

Figura 20. Pig de limpeza de 
poliuretano. 
Fonte:http://www.ppsa-
online.com/about-pigs.php 

 Figura 21. Pigs de limpeza tipo espuma, 
constituídos geralmente de poliuretano com 
materiais abrasivos ligados a eles. 
Fonte:http://www.ppsa-online.com/about-pigs.php 

   

  

 

Figura 22. Pig de limpeza do tipo 
mandril com componentes móveis.  
Fonte:http://www.ppsa-
online.com/about-pigs.php 

 Figura 23. Pig de limpeza tipo esfera, sendo de 
composição sólida ou inflado com água e/ou 
glicol. 
Fonte:http://www.ppsa-online.com/about-pigs.php 
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2.9.1.2 Pig geométrico 

 

 

O Pig Geométrico é utilizado em dois momentos: 1) durante a construção do 

duto, especialmente nas últimas etapas da montagem e condicionamento, para 

levantar as características geométricas da linha, em especial a existência de mossas 

e ovalizações; 2) na monitoração de dutos em operação, para identificar qualquer 

redução de diâmetro ou outro tipo de anomalia geométrica que possa ter ocorrido 

durante a vida útil da linha. Defeitos como mossas, ovalizações e dobras são 

provocados por agentes mecânicos externos ou pela movimentação localizada do 

terreno.  

A confiabilidade de um gasoduto é essencialmente dependente da condição 

da parede do tubo. A parede do tubo resiste à pressão interna e a pressão do meio 

externo, bem como as forças mecânicas. Precisão nos cálculos de projeto está 

dependente da solidez geométrica do duto.  

Para saber detalhes sobre a geometria interna do seu duto, utiliza-se a 

inspeção geométrica de dutos; Que nos permite detectar ovalizações e morssas  

que afetam toda a integridade estrutural do duto, favorecendo a corrosão e 

impedindo a utilização de ferramentas magnéticas.  

Observa-se atualmente a evolução destes equipamentos com a utilização de 

tecnologia digital, empregando-se microprocessadores e softwares sofisticados de 

visualização gráfica e de análise. O Pig geométrico é composto por diversos 

módulos, nos quais são distribuídos os sensores de geometria, o micro controlador, 

a memória de massa (local de armazenamento de dados obtidos no decorrer da 

corrida), o conjunto de baterias e odômetros. 

 

Figura 24. Foto de um Pig geométrico.  
http://www.ppsa-online.com/about-pigs.php 
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2.9.1.3 Pigs de corrosão 

 

 

São ferramentas que utilizam no seu sistema de funcionamento uma fuga de 

campo magnético, esses Pigs são conhecidos como (MFL) inspeção são um dos 

meios viável e eficaz de gerir uma inspeção da integridade estrutural do gasoduto 

por corrosão, erosão, perda ou ganho de espessura entre outros. São utilizados 

Ímãs com grande grau de formação de fluxo magnético sensores de alta 

sensibilidade e precisão. Seus O softwares de gerenciamento de dados garante uma 

rápida e precisa análise de dados e fornece resultados convenientes e versáteis. 

 

 

Figura 25. Foto de um Pig utilizado para 
identificar perda de massa nos dutos.  
http://www.ppsa-online.com/about-pigs.php 

 

 

2.10 PRESSÃO DE CONTATO DE HERTZ 

 

 

A avaliação dos parâmetros de contato é essencial em muitas aplicações 

práticas da engenharia. As pressões e as deflexões do contato igualmente 

dependem da geometria dos corpos de contato. Os parâmetros de contato mais 

frequentemente usados são: 

 As dimensões da área de contato; 

 A máxima pressão de contato, frequentemente chamada de Tensão 

Hertziana; 

 A máxima deflexão no centro da superfície em contato; 

 A posição da tensão de cisalhamento máxima sob a superfície. 
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Heinrich Hertz (1882) investigou tensões e deformações em lentes vítreas 

ópticas, definidas como superfícies estáticas convexas, ditas não-conformes, 

comprimidas entre si, na ausência de atrito. Evidenciou em sua modelagem, que a 

pressão de contato p assume a forma de um potencial de campo elástico com 

fronteira bem definida. Dentro desse campo, as tensões associam-se às 

deformações elásticas. Além da fronteira do campo, as deformações elásticas em 

ambos os sólidos, decorrentes do contato, são zero. 

A teoria desenvolvida por Hertz em 1880 permanece como base para a 

maioria de problemas de contato encontrados na engenharia. Aplica-se a um contato 

normal entre dois sólidos elásticos que são ditos lisos e podem ser descritos 

localmente com raios de curvatura ortogonais.  

Mas, o tamanho da área de contato real deve ser pequeno comparado às 

dimensões de cada corpo e aos raios de curvatura. Hertz fez a suposição baseada 

em observações que a área de contato tem forma elíptica para tais corpos 

tridimensionais, Figura 26. As equações são simplificadas quando a área de contato 

é circular como para esferas em contato. No contato extremamente elíptico, a área 

de contato é suposta com largura constante sobre o comprimento do contato como 

entre os cilindros paralelos. 

 A contribuição efetiva de Hertz foi demonstrar matematicamente que, em 

contato de sólidos estáticos não-conformes comprimidos entre si e sem atrito, 

parâmetros geométricos e elásticos do material são necessários e suficientes para 

definir a área de contato e os estados de tensão e deformação atuantes 

(MEDEIROS, 2002).  
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Figura 26. Desenho esquemático do contato entre dois sólidos comprimidos um 
contra o outro por uma carga normal N evidenciando parâmetros de Hertz em 
contatos não-conformes (NORTON, 1996). 

 

As equações de Hertz são importantes na engenharia de acoplamentos 

cinemáticos particularmente se as cargas carregadas são relativamente elevadas. 

Para uma escolha particular da geometria do material e do contato, os cálculos 

pertinentes reduzem-se às famílias de curvas que são convenientes para finalidades. 

A forma da área de contato depende da forma (curvatura) dos corpos em 

contato, onde a curvatura dos corpos pode ser convexa, plana ou côncava. Define-

se pela convenção que as superfícies convexas possuem uma curvatura positiva e 

as superfícies côncavas têm uma curvatura negativa. A seguinte regra geral pode 

ser aplicada para distinguir entre estas superfícies: se o centro de curvatura se 

encontra dentro do sólido então a curvatura é positiva, se o centro se encontra fora 

do sólido então a curvatura é negativa. Esta distinção é crítica em definir o 

parâmetro que caracteriza a geometria do contato que se sabe como o raio de 

curvatura equivalente.  

A redução do raio de curvatura para o caso de duas superfícies convexas em 

contato é definido como: 

 

      (12) 

 

            (13 e 14) 
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Rx  Redução do raio de curvatura na direção x [m]; 

Ry  Redução do raio de curvatura na direção y [m]; 

Rax Raio de curvatura do corpo „A‟ na direção x [m]; 

Ray Raio de curvatura do corpo „A‟ na direção y [m]; 

Rbx Raio de curvatura do corpo „B‟ na direção x [m]; 

Rby Raio de curvatura do corpo „B‟ na direção y [m]. 

 

O módulo de Young equivalente é definido como: 
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        (15) 

 

νA e νB  Coeficientes de Poisson dos corpos A e B em contato, 

respectivamente; 

EA e EB  Módulos de Young dos corpos A e B em contato, respectivamente. 

 

Para modelar o contato entre duas superfícies estáticas não-conformes 

comprimidas e sem atrito, Hertz (1882), demonstrou matematicamente que a 

pressão de contato p assume a forma de um potencial de campo elástico com 

fronteira bem definida. Medeiros, (2002 apud SILVA, 2006), definiu dentro desse 

campo, que as tensões associam-se às deformações elásticas. 

 

 

Figura 27. Desenho esquemático do tipo de contato elíptico. 
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Os contatos elípticos são encontrados entre os corpos contínuos que têm 

raios de curvatura relativos principais diferentes em planos ortogonais. A área de 

contato é descrita por uma elipse. Uma ilustração deste formulário de contato é 

mostrada no quadro 1. Na Figura 28, temos uma demonstração da forma de contato 

ocorrido estudado no presente trabalho. 

 

 

Quadro 1. Formulário para parâmetros de contato elíptico entre dois corpos elásticos. 

Fonte: (NORTON, 1996). 

 

a  maior semi-eixo no contato elíptico [m]; 

b  menor semi-eixo no contato elíptico [m]; 

R‟  raio de curvatura equivalente [m]; 

k1, k2, k3, k4, k5   coeficientes da área de contato. 

 

 

Figura 28. Desenho esquemático demonstrando a forma de contato entre os 
materiais. 
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As fórmulas são baseadas na teoria de Hertz, embora sejam somente 

aproximações. Existem diferenças entre os valores calculados e os valores 

encontrados, porém o modelo foi apenas mais uma forma de estudar o 

comportamento da distribuição das pressões a que o sistema estaria submetido. 

Podendo facilmente ser demonstrado aplicando estas fórmulas aos exemplos 

previamente considerados e estudados no decorrer deste trabalho.  

Para estudo dos fios de aço a serem utilizados no processo, uma das 

possibilidades foi a de utilizarmos os aços inoxidáveis austeníticos, que são aços 

formados pela liga de Fe-Cr, contendo geralmente de 16% a 26% de cromo e de 6% 

até 22% de níquel. Esses aços são designados pelas séries 200 e 300, segundo o 

método de classificação utilizado pela American Iron and Stell Institute (AISI). 

Segundo Campbell (1992), para a série 200, as ligas contém de 4% até 15% de 

manganês e até 0,60% de nitrogênio, já nos casos das ligas 300, são incluídas as 

ligas Fe-Cr-Ni. 

Os aços inoxidáveis austeníticos não são endurecidos por tratamento térmico 

de têmpera e apresentam microestrutura predominantemente austenítica. 

Apresentam boa resistência mecânica à temperatura elevada e boa tenacidade, 

além disso, sua elevada ductilidade e capacidade de encruamento permitem que os 

aços sejam trabalhados à frio e atinjam valores elevados de escoamento, 

(PICKERING, 1992). 

Sua boa resistência pode ser obtida por intermédio de um balanço de 

elementos estabilizadores da ferrita com os elementos estabilizadores da austenita. 

Da mesma maneira que o cromo, elemento como o molibdênio, silício, titânio e 

nióbio estabilizam a ferrita, ao passo que o níquel, carbono, nitrogênio e manganês 

contribuem fortemente para a estabilidade da austenita, (PADILHA; GUEDES, 1994, 

MARSHALL, 1984). Essas características são influentes no decorrer do processo de 

desgaste durante o contato dos materiais. 

Os estudos na área da tribologia seguem hoje basicamente três linhas 

diferentes de pesquisa: pesquisas sobre desgaste, sobre corrosão e sobre o 

sinergismo entre corrosão e desgaste. Em (1998), Vernieri estudou o desgaste dos 

aços inoxidáveis austeníticos, com a tendência de formação de martensítica por 

deformação plástica. 

No processo de deslizamento de dois corpos mecânicos ocorre a 

transformação de energia mecânica em calor. Esse processo decorre do fenômeno 
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do atrito, uma vez que, na geração de calor, chamando de aquecimento por atrito, é 

responsável pelo aumento da temperatura dos corpos em contato, principalmente na 

vizinhança da área de contato, afetando o comportamento tribológico dos 

componentes, particularmente em sistemas de deslizamento onde se emprega altas 

velocidades, (KENNEDY 1984). Na figura 29, tem-se uma demonstração da 

intensidade do desgaste ocorrido nos aços, no contato de deslizamento a seco. 

 

 

Figura 29. Intensidade do desgaste de aços no contato deslizante a seco, como 
função da carga e da velocidade. TOMPSON and STOBO (1974). 

 

Segundo Tompson and Stobo (1974), para os casos de ensaios de 

deslizamento a seco, quanto maior for a velocidade de deslizamento, maior será o 

desgaste das superfícies, pois com o aumento da velocidade, teremos como 

influência a transformação da energia mecânica em energia térmica, através do 

aumento da temperatura dos corpos em contato. Na grande maioria dos casos 

podemos imaginar que essa seria uma energia desperdiçada pelo sistema, já que 

não há como aproveitá-la e reutilizá-la.  

O desgaste pode ser classificado como moderado ou severo. O primeiro é 

caracterizado por uma superfície macia e resulta em debris, da ordem de alguns 

nanômetros. De outra forma, no desgaste severo as superfícies são seriamente 

deformadas e os debris consistem de partículas da ordem de cem micrometros 

(RAMALHO; MIRANDA, 2006). 

A classificação mais tradicional do desgaste é baseada no tipo de movimento 

relativo ou no tipo dos mecanismos de desgaste (RAMALHO; MIRANDA, 2006). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1. MATERIAIS 

 

 

Discutem-se possíveis danos à tubulação e dutos decorrentes da aplicação 

de uma tecnologia (metodologia) para deslocamento de Pigs tracionados por um 

arame de aço flexível. Deseja-se observar evidências físicas do desgaste de 

deslizamento após um contato do arame com a parede do duto, em movimento do 

tipo vaivém. A meta deste trabalho é viabilizar um ensaio tribológico no par arame de 

aço /  do duto a fim de verificar e estudar o comportamento desta forma de contato 

verificando o regime de desgaste ou dano nos materiais. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, segui-se uma ordem de pesquisa 

voltada para os seguintes fatores dos conceitos da tribologia. 

I. As características mecânicas, físicas, química e estrutural dos materiais 

envolvidos (CALLISTER, 2002); 

II. Os principais mecanismos de desgastes proveniente do contato 

(HUTCHINGS, 1992); 

III. O tipo de contato e a forma de deslizamento entre os materiais 

(HUTCHINGS, 1992); 

IV. A presença de impurezas e lubrificantes durante o contato entre as 

amostras (CAMERINI, 2002). 

 

 

3.2. ENSAIOS TRIBOLÓGICOS DE DESLIZAMENTO RECIPROCATING 

 

 

 Os ensaios entre os pares tribológicos foram configurados tendo a finalidade 

de reproduzir de forma acelerada e da melhor forma possível os danos gerados no 

decorrer do contato entre as superfícies. Utilizamos os corpos de prova de aço 

galvanizado e aço inox para os fios de arame em aço, cabos de aço com e sem 
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revestimento (PVC), e curvas em 90º graus de aço baixo carbono com os seguintes 

diâmetros em polegada: (1”, 2”, 3” 6”). Manteve-se a velocidade de deslizamento de 

71,12 metros por minuto constante para todos os casos empregados no ensaio, da 

mesma forma a carga aplicada ao tracionarmos os fios de arame em aço e os cabos 

de aço eram mantidos em 40 quilogramas (Kg). Essa carga era medida com o 

auxílio de uma célula de carga tipo Z, com capacidade para suporta uma carga de 

até 500Kg. Essa célula de carga era interligada a indicador tipo plataforma para 

pesagem simples, onde se visualizava a força aplicada nos fios de arame e a um 

computador através de uma porta serial, onde ficava armazenado os registros dos 

esforços nos fios. 

 No transcorrer dos ensaios e proveniente do processo de desgaste dos 

materiais envolvidos e da deformação plástica dos fios de arame em aço, houve 

mudanças nas área de contato e conseqüentemente na pressão de contato. Para as 

formas e condições de deslizamentos, adotam-se três tipos de regimes, sendo eles 

os seguintes: Um regime de contato a seco, um regime de contato lubrificado e outro 

regime de contato com um lubrificante contaminado. 

 

PAR 

TRIBOLÓGICO

ARAME EM AÇO

CURVA 90º 

BAIXO 

CARBONO

AÇO 

GALVANIZADO 

1,9mm; 2,7mm; 

3,5mm

AÇO INOX 

2,7mm

SEM 

REVESTIMETO

COM 

REVESTIMETNO

1", 2", 3", 6" 

(polegadas)

CABO DE AÇO

 

Figura 30. Materiais envolvidos nos ensaios em laboratório 

 

 

Ao efetuar o planejamento que seria empregado no experimento, levaram-se 

em consideração algumas particularidades referentes aos materiais empregados, 

como por exemplo: os fios de arame em aço e suas diferenças quanto ao diâmetro, 
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os variados sistemas de lubrificação e as dimensões das curvas. Sendo assim 

demonstra-se no Quadro 2 a forma de equalização dos materiais quanto aos 

parâmetros a serem empregados em cada experimento. 

 

CARGA  
(Kg) 

ROTAÇÃO 
(RPM) 

CONDIÇÕES DE 
ENSAIO 

PARES TRIBOLÓGICOS 

40 28 

Seco 

curvas de  
1" e 2" 

arames de 1,9 mm 

arames de 2,7 mm 

arames de 3,5 mm 

cabos de aço 

curvas de 3" e 
6" 

aço inoxidável 2,7 
mm 

Lubrificado 
curvas de  

1" e 2" 

arames de 1,9 mm 

arames de 2,7 mm 

arames de 3,5 mm 

cabos de aço 

Contaminado 
curvas de  

1" e 2" 

arames de 1,9 mm 

arames de 2,7 mm 

arames de 3,5 mm 
Quadro 2. Esquematização dos ensaios realizados com os arames 

 

Da mesma forma e com pensamento análogo, realiza-se ensaios utilizando-se 

de cabos de aço, como forma comparativa quanto aos ensaios realizados com fios 

de arame em aço. Para a condição utilizada com cabos de aço, somente realiza-se 

ensaios no regime a seco (Quadro 3), por motivos de disponibilidade de materiais 

disponíveis para os ensaios. Esses ensaios foram realizados somente a seco. 

 

CARGA  
(Kg) 

ROTAÇÃO 
 (RPM) 

CONDIÇÕES 
DE  

 ENSAIO 
PARES TRIBOLÓGICOS 

40 28 Seco 

curvas de 1" e 2" 
cabos de aço sem 

revestimento 

curvas de 1" e 2" 
cabos de aço com 

revestimento 

Quadro 3. Esquematização dos ensaios realizados com cabos de aço 

 

No planejamento do experimento, a quantidade de repetições dos ensaios foi 

definida pela quantidade de variáveis que o sistema possui. Usualmente, em 
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sistemas tribológicos, realiza-se um primeiro ensaio, em que se obtém uma relação 

do tipo y = f (x1) mudando-se os valores da variável (x1).  Não realizamos ensaios 

lubrificados nos arames de aço inoxidáveis, por motivos econômicos, falta de 

recursos para aquisição de uma quantidade maior de fios de arame de aço 

inoxidável. Quantificação do número de ensaios realizados, Quadro 4. 

 

Número de Ensaios 

Ø do fio de arame 
Ø 

Curva 
de 90º 

Forma de Contato 
Total 

Seco Lubrificado Contaminado 

A
ç
o

  

G
a

lv
a

n
iz

a
d

o
 

1,9 mm 
1" 3 3 3 9 

2" 3 3 3 9 

2,7 mm 
1" 3 3 3 9 

2" 3 3 3 9 

3,5 mm 
1" 3 3 3 9 

2" 3 3 3 9 

A
ç
o

 

In
o

x
 

2,2 mm 
3" 3 - - 3 

6" 3 - - 3 

C
a
b

o
 d

e
 

 A
ç

o
 sem 

revestimento 
2" 3 - - 3 

com 
revestimento 

2" 3 - - 3 

Número de Ensaios Realizados em Laboratório 66 

Quadro 4. Esquematização do número total de ensaios realizados  

 

Em ensaios secundários determina-se a magnitude da pendência da variável 

(y) com relação à variável independente (x2). O resultado pode ser um gráfico 

tridimensional, y = f (x1,x2) O ponto positivo neste procedimento é a variação de uma 

variável por vez (one-factor-at-a-time, segundo Box et al (1978 apud FARIAS, 2004). 

É o fato de que a influência de uma única variável independente pode ser 

compreendida claramente. 

Entretanto, se o objetivo for determinar a influência simultânea ou as 

interações entre duas ou mais variáveis independentes na magnitude investigada, é 

necessário realizar um grande número de ensaios. Para isso ser observado é 

preciso fazer o chamado planejamento de experimentos, em que se deve determinar 

os fatores, ou variáveis, e as respostas de interesse para o sistema que se deseja 

estudar. Em seguida definir claramente os objetivos a serem alcançados, pois isso 
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determinará o tipo de técnica de planejamento de experimentos que deve ser 

utilizada. 

O número adequado ou mesmo o utilizado em cada ensaio, depende muito de 

como se enxerga o sistema, considerada a sua variedade e reprodutibilidade, etc. 

Existem técnicas estatísticas que podem ajudar (determinação do tamanho amostral) 

e outras de planejamento de experimento que ajudam a determinar quais e quantas 

condições de ensaio seriam necessárias para cada estudo, (FARIAS 2004).  

Normalmente os ensaios preliminares ajudam significativamente a definir o 

número de réplicas de ensaio e podem começar com três repetições de cada 

condição. Para o caso estudado neste trabalho, utilizamos uma quantidade de 03 

(três) repetições, uma vez que, as variáveis envolvidas no processo (a carga 

aplicada, a velocidade de deslizamento era constante). Monitoramos durante todos 

os ensaios a temperatura envolvida na região próxima ao contato entre os pares 

tribológicos.  

Não se utiliza curvas de 4” e 5” meramente por motivos financeiros do projeto, 

não se disponibilizava capital suficiente para financiamento da aquisição e  

realização de ensaios para com estas curvas. No Quadro 5, têm-se os parâmetros 

que estavam envolvidos no ensaio de deslizamento, demonstrando o conhecimentos 

das principais variáveis envolvidas. 

 

PARÂMETROS DOS ENSAIOS VALORES 

DISTÂNCIA DE DESLIZAMENTO MÁXIMA 400 m 

VELOCIDADE DE DESLIZAMENTO 1 m/s 

GRANULOMETRIA DO SiO2 309 ± 1 µ 

TAXA DE AQUISIÇÃO DA TEMPERATURA 0,5 ponto/s 

QUANTIDADE DE CONTAMINANTE 25% 

Quadro 5. Parâmetros utilizados nos ensaios realizados 

 

Para os regimes empregados de deslizamento com lubrificação, utilizou-se 

um óleo (SAE 40) com uma gota de óleo aplicada ao regime de gotejamento com 3 

gotas por minuto, pois essa era a mínima vazão que conseguia-se empregar no 

sistema de gotejamento. A mesma taxa foi empregada quando utilizamos o óleo 

(SAE 40) desta vez misturado com o contaminante óxido de silício (SiO2) a uma taxa 

de contaminação de 25%. Esse valor foi determinado uma vez, que durante um 
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procedimento de inspeção em um duto realizado pela empresa parceira deste 

trabalho, já foi encontrado um duto com índice semelhante de contaminante. 

O procedimento experimental desde a caracterização e análise dos materiais 

envolvidos nos ensaios, até a realização dos ensaios após a construção da 

bancada, que foi construída por meio de uma adaptação realizada em um cavalo 

mecânico utilizado em unidades de bombeio de fluídos. Essa adaptação 

proporcionou a possibilidade de fixarmos alguns parâmetros e variáveis envolvidos 

no processo.  

Ela era composta de um motor trifásico, que gerava energia para um redutor 

que acionava uma haste de movimento circular que era transformada em 

movimento alternado. Essa transformação de movimento circular em alternado faz-

se necessário para simular o deslocamento alternado entre os pares tribológicos e 

em consequência do sistema experimental desenvolvido para realização dos 

ensaios.  Com a capacidade de acelerar o desgaste entre os materiais 

provenientes da forma de contato e dos parâmetros que simula a situação real de 

deslocamento de um equipamento por meio de tracionamento por dentro de um 

duto. No quadro 6, têm-se descrito os passos realizados nos experimentos, desde 

a preparação dos corpos de prova até obtenção das imagens da área desgastada 

após a realização dos ensaios. 
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Procedimento Experimental 

 Arames Curvas 

1 
Remoção de impurezas dos arames 
de aço para realização de análise 
microestrutural; 

Remoção de impurezas das curvas 
90º de aço para realização de 
análise microestrutural; 

2 
Obtenção dos contracorpos metálicos 
através da operação de serragem; 

Obtenção dos contracorpos 
metálicos através da operação de 
serragem; 

3 
Limpeza dos contracorpos em banho 
por ultra-som; Secagem com ar 
quente; 

Lixamento dos contracorpos com 
lixas de grana #100, #180, #280, 
#320. (Obedecendo a norma API 
11B); 

4 Envio para laboratório externo; 
Limpeza dos contracorpos em banho 
por ultra-som; Secagem com ar 
quente; 

5 
Ensaio de microdureza Vickers dos 
contracorpos; 

Envio para laboratório externo;  

6 Ensaio de tração nos arames; 
Ensaio de dureza Rockwell B dos 
contracorpos; 

 
7 

Realização dos ensaios de Fluorescência de raios-x e, Difração de raios-x e 
microscopia; 

8 
Posicionamento do par tribológico na bancada de ensaio seguido de 
regulagem da velocidade de deslizamento e verificação da carga aplicada 
através de uma célula de carga; 

9 Ensaios tribológicos Arame/curva; 

10 Coleta de débris dos corpos-de-prova desgastados no ensaio; 

11 Aquisição de temperatura durante os ensaios; 

12 Pesagem dos debris desgastados; 

13 Avaliação das superfícies desgastadas por microscópio eletrônico; 

14 
Medição e obtenção das imagens da área desgastada das curvas para 
comprovar o desgaste ocorrido proveniente do contato entre os materiais; 

Quadro 6. Esquematização dos ensaios realizados  

 

 

3.3. ANÁLISE QUÍMICA E MICROESTRUTURAL DOS MATERIAIS 

ARAME/CURVA 

 

 

A caracterização dos materiais é imprescindível para que se possa prevê o 

desempenho dos materiais em uma determinada aplicação. Uma vez que seus 
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desempenhos são dependentes de suas características micro estruturais, sendo 

observados sua composição e outros fatores como a temperatura a que será 

submetida. Neste trabalho, os ensaios realizados nos materiais envolvidos, tiveram 

uma função de caracterização. A microestrutura por sua vez, depende da maneira 

de disposição pela quais seus átomos estão organizados nos planos cristalinos 

(CALLISTER, 2002). 

Sempre é desejável que façamos estudos sobre as fases constituintes do 

material, uma vez que, pode haver possibilidades de variações nas microestruturas 

durante a solicitação do material empregado. Podemos descrever como muito 

importante os resultados das análises, já que temos o intuito até mesmo da 

compreensão dos desgastes sofridos pelos materiais metálicos no decorrer de sua 

utilização, nas Figuras 31 e 32, observa-se os materiais utilizados na pesquisa. 

 

Caracterização dos materiais para utilização no ensaio tribológico.  

  

Figura 31. Curvas de 90º com diâmetros de 3” e 6”(à esquerda) e um arame de 
aço inoxidável (à direita) utilizados no ensaio tribológico de deslizamento 
alternado. 
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Caracterização dos materiais enviados pela empresa ESAI ao grupo de 
estudos de tribologia da UFRN (Departamento de Engenharia Mecânica), 

para utilização no ensaio tribológico.  
  

Figura 32. Curvas de 90º com diâmetros de 1” e 2”(à esquerda) e arames de 1,9 
mm; 2,7 mm; 3,5 mm (à direita) utilizados no ensaio tribológico de deslizamento 
alternado 

 

 

Tabela 1.  Contendo as massas das curvas antes dos ensaios 

Antes dos Ensaios 
Peso das curvas (g) 

1ª Ensaio 2ª Ensaio 3ª Ensaio Média 

D
iâ

m
e

tr
o

 d
a
s
 c

u
rv

a
s
 1" 161 155 158 158 

2" 615 626 661 634 

1" 148 153 164 155 

2" 604 614 603 607 

1" 160 155 156 157 

2" 635 660 661 652 

3" 1927 2056 1984 1989 

6" 2846 2838 2848 2844 

 

 

3.3.1 Difração de raios-X (XRD) 

 

 

A técnica de difração de raios-x ou simplesmente (XRD ou ainda DRX) é um 

método preciso e eficiente comumente utilizado em pesquisas científicas e 

tecnológicas para aplicações industriais e acadêmicas como ensaios não 

destrutivos. Sendo esta uma técnica de determinação precisa de estruturas 
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cristalinas e amorfas, podendo ser utilizada para visualização de imperfeições de 

planos atômicos e na quantificação de transformações de fases, crescimentos de 

cristais, geração de defeitos, processamento de defeitos e mecanismos de 

precipitação e difusão. A técnica de DRX para amostras em forma de pó ou 

policristais, é regida pela lei de Bragg: 

 

2 dhkl  sen  = n ,          (16) 

 

Onde, dhkl é o espaçamento interplanar dos planos difratantes com índices de 

Miller (hkl),  é o ângulo de difração de Bragg, n = 1, 2, 3, ..., e , o comprimento de 

onda da radiação utilizada. 

Por outro lado, existe uma relação entre o espaçamento interplanar dhkl com o 

parâmetro d rede (a) e os índices de Miller (hkl). Para o caso de termos estruturas 

cúbicas, A intensidade e a posição angular dos perfis de difração correspondem 

cada qual a uma família de planos (hkl), sendo esta relação representada pela 

expressão: 

 

dhkl
2 = a2 / (h2 + k2 + l2)        (17) 

 

Sabe-se que a relação das distâncias interplanares e das intesidades de 

difração não se repetem de um material para o outro, mesmo dentro das centenas 

de milhares de estruturas existentes, sendo esta uma forma de identificação do 

material.  

 Possui uma forma de radiação eletromagnética que possuem elevadas 

energias e curtos comprimentos de onda. Quando se emiti um feixe de raios-x sobre 

um material, uma fração deste feixe é disperso, espalhando-se em todas as 

direções, isto decorrente dos elétrons, associados a cada átomo e íon que se 

encontra na trajetória do feixe. Quando somamos as amplitudes de duas ondas, 

obtemos com resultado uma onda característica com comprimento de onda diferente 

daquela incidente inicialmente e o feixe é difratado. É então composto por um 

grande numero de ondas dispersas que se reforçam mutuamente. 

Para esta análise, obteve-se o pó do arame utilizando-se uma lima murça 

fina. O material analisado (arame inoxidável) demonstrou ser não-magnético. 
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A Figura 33 apresenta o difratograma de raios -x, obtido pela técnica de 

análise por XRD do material do arame encontrado na literatura, servindo como fonte 

comparativa com o material empregado neste trabalho. O autor optou por uma 

varredura padrão de 5 a 80 graus, por se tratar de um aço previamente conhecido 

por ele. Para o nosso caso escolhemos uma varredura entre 0 e 120 graus, uma 

vez, não conhecíamos os materiais envolvidos na pesquisa, e tínhamos como meta 

de desenvolver algumas características e propriedades do material. Essa foi a 

metodologia aplicada para os fios de arame em aço (galvanizado e inoxidável) e 

para as curvas em 90º de aço baixo carbono  

 

 

Figura 33. Difratograma de um material inoxidável 
austenítico, retirado da literatura Wang, J.R. Yang e H.K.D.H 
Bhadeshia (Cambridge, 2005) 

 

O material analisado (arame) apresentou picos dos planos característicos da 

presença da fase  (direções [111], [200] e [220]). Através do estudo realizado por H. 

S. Wang, J. R. Yang e H. K. D. H. Bhadeshia, na Universidade de Cambridge, em 

2005, os quais investigaram as características de um fio de aço inox austenítico 

deformado severamente, pôde-se comparar resultados de XRD compatíveis com o 

atual trabalho, identificando o material do arame como sendo um aço inoxidável 

austenítico. 

Foram enviadas amostras de todos os materiais para um laboratório externo, 

onde se realizaram todos os ensaios de fluorescência de raios-x (Figuras 39 e 40), 

difração de raios-x (Figuras de 34 a 38) e a parte referente à metalografia, da 



Materiais e métodos ------------------------------------------------------------------------------------  

 

81 

mesma forma como foram realizados alguns ensaios de tração nos fios de arame em 

aço, verificando a carga de ruptura dos mesmos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No caso do difratograma do fio de arame em aço inoxidável para encontrar as 

direções dos planos cristalinos, utilizou-se um banco de dados que podem ser 

utilizados por diversos programas do gênero. Para o caso especifico, este banco de 

dados está acoplado na própria máquina, sendo o programa Search Match, com o 

banco de dados PCPDF do ICDD (International Centre for Diffraction Data). Com 

esse método (seis) 06 direções dos planos cristalinos foram encontradas, sendo os 

três primeiros e mais significativos na varredura que ocorreu entre os ângulos de 

incidência de a 0 a 80 graus, semelhantes aos encontrados na literatura. Entretanto 

temos mais outros três planos que ocorrem entre os ângulos de 80 e 120 graus.  

 

Figura 34. Difratograma do fio de arame em aço inoxidável  
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Figura 35. Difratograma do fio de arame em aço galvanizado. 

 

Os picos de maior incidência nas direções do plano cristalino ocorreram na 

direção dos planos ocorridos entre 40 e 50 graus, no caso dos fios de arame em aço 

galvanizado. 

 

 

Figura 36. Difratograma da curva de 1” polegada 

 

No difratograma das curvas de uma polegada, tivemos a maior refração da 

incidência do feixe de raio-x demonstrando e indicando a direção do plano (110).  
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Figura 37. Difratograma da curva de um duto 6” polegadas 
utilizados nos ensaios em laboratório 

 

Em concordância com os ensaios das curvas anteriores de 1”, também 

tivemos o plano de direção cristalina (110) como o de maior intensidade. Porém vale 

ressaltar que em ambos os caos, tivemos a indicação de direção de outros planos 

cristalinos do material. Esses planos indicam as direções (200), (211), (220) e (310). 

Essas direções ocorreram entre os ângulos de 60 e 120 graus. 

 

 

Figura 38. Difratograma do material de um duto de 16” polegada 
retirado de produção por está afetado com corosão 

 

Realizou-se para efeito comparativo, uma análise difratométrica em um duto 

de 16 polegadas que havia sido retirado de uma malha de dutos. O motivo de sua 

retirada foi para estudo da região afetada pelo desgaste corrosivo, já que o duto em 
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que ela estava situada encontra-se em uma região salineira com tendência a grave 

influência de agentes oxidantes. 

O resultado encontrado foi bem semelhante aos casos citados anteriormente, 

contendo os mesmos direcionamentos dos planos cristalinos e sua respectiva 

angulação. 

 

 

3.3.2 Fluorescência de raios-X ( XRF) 
 

 

A fluorescência de Raios-X, conhecida como (XRF ou FRX) é uma técnica 

espectrométrica utilizada para determinar a presença de elementos químicos em um 

material, assim como a porcentagem de cada elemento presente. 

Essa técnica é um método para determinação precisa, rápida e de forma não-

destrutiva para análises elementares, sendo estas análises quantitativas quanto 

qualitativas usando o principio de medida dos comprimentos de onda e intensidade 

das radiações emitidas pelos elementos. Os elementos que compõem a amostra são 

excitados por uma fonte primária de radiação, que passam a emitir uma radiação 

com comprimentos de onda característicos de cada elemento (raios-X 

fluorescentes).  

Através de um detector apropriado, pode-se medir este comprimento de onda, 

e conseqüentemente identificar os elementos (analise qualitativa). Como a 

intensidade dos raios-X fluorescentes é proporcional a concentração a cada desses 

elementos, pode-se portanto, quantificar estes elementos. O equipamento a ser 

utilizado no experimento é dotado de um sistema de analisador com cristais 

monocromadores, cujo principio de funcionamento é a difração de raios-X. Aplicando 

novamente a lei de Bragg, dos três parâmetros desta expressão: Conhece-se o 

parâmetro dhkl (espaçamento interplanar do cristal analisador), pelas medidas 

podemos determinar o ângulo de Bragg () e pela utilização da lei de Bragg, 

obtemos o parâmetro , permitindo assim a identificação do elemento. 

Os equipamentos mais modernos são dotados de sistemas informatizados de 

aquisição de dados e processamento, fazendo uso de uma biblioteca interna, o que 

permite obter resultados quase que em tempo real. 
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Para a análise de XRF seguimos o mesmo procedimento de obtenção do pó 

na análise anterior. O mesmo foi enviado para análise em laboratório.  

O percentual dos principais elementos presentes é indicado na tabela 2. Nas 

figuras 39 e 40 são apresentados os gráficos obtidos após as análises. O conjunto 

de dados ratifica a hipótese de aço inoxidável austenítico anteriormente 

mencionada.  

 

Tabela 2. Composição química dos elementos presentes no arame de aço inox 

Elemento 
químico 

Resultado Desvio padrão Linha Intensidade 

Fe 72,478 0,187 FeKa 115,003 

Cr 15,551 0,079 CrKa 30,602 

Ni 9,038 0,089 NiKa 8,797 

Mn 1,809 0,033 MnKa 3,412 

Cu 0,411 0,026 CuKa 0,532 

Mo 0,401 0,009 MoKa 2,733 

Zr 0,176 0,008 ZrKa 0,990 

Zn 0,136 0,018 ZnKa 0,198 

Fonte: Resultados obtidos através do ensaio de fluorescência de raio-X (XRF). 

 

 

 

Figura 39. Espectrograma de XRF evidenciando picos mais 
intensos para o Fe, Cr, Ni e Mn na amostra do pó de arame 
de aço inox 

 

Nas Figuras 39 e 40 se apresentam os gráficos representativos dos ensaios 

de fluorescência de raios-x. O seu espectrograma demonstra quais são os materiais 

presentes na composição química do material analisado. Os gráficos nos fornecem 
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os picos de ferro, cromo, níquel e manganês que compõem os fios de arame em aço 

inoxidável.  

 

 

Figura 40. Espectrograma obtido por XRF evidenciando 
picos de Fe, Cr, Ni e Mn na amostra do pó de arame de aço 
inox 

 

Tabela 3. Identificação e composição química dos elementos presentes no arame de aço 
galvanizado e nas curvas de 90º 

Arame - Galvanizado Amostra_STD - CURVA 

Fe 99.157 % Fe 98.979 % 

Mn 0.352 % Mn 0.453 % 

Si 0.274 % Si 0.262 % 

Cr 0.144 % Cr 0.165 % 

S 0.043 % Zn 0.098 % 

P 0.030 % S 0.024 % 

  P 0.019 % 

 

 

3.3.3 Ensaios de microdureza vickers e dureza rockwell 
 

 

O ensaio de dureza Vickers consiste em aplicar uma carga preestabelecida 

(um penetrador) sobre a superfície do material, deixando um aspecto de piramidal na 

superfície deformada. O valor da dureza é calculado a partir da medida das 

diagonais de sua base. A magnitude da carga aplicada no ensaio é função da 

dureza do material.  
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As amostras de arame e de um duto foram submetidas a ensaios de dureza 

Rockwell (HRC ou HRB) e de microdureza Vickers (HV0,10). Esses ensaios 

mostraram-se necessários para o melhor entendimento do comportamento no 

decorrer do ensaio tribológico de deslizamento alternado.  

 Para a realização do ensaio de microdureza (HV0,10), duas amostras de arame 

foram seccionadas e embutidas longitudinal e transversalmente em resina poliéster, 

Figura 41 . Após esta etapa, as superfícies passaram pelo processo de lixamento e 

polimento. No ensaio de microdureza Vickers foram realizadas sete indentações 

utilizando-se carga de 100 gf e indentador piramidal de diamante. 

 

 

 

Tabela 4. Valores de microdureza Vickers do arame em aço inox 

Arame Microdureza Vickers HV0,10 

Medida Seção Longitudinal Seção Transversal 

1 408 379 

2 411 363 

3 400 381 

4 402 365 

5 407 367 

6 415 374 

7 405 379 

Média 407 373 

Desvio Padrão 5 8 

Indentador piramidal, Carga de 100 gf 

 

Para avaliar a dureza dos contra-corpos, os materiais das duas curvas 900 de 

aço, de 3” e 6”, baixo carbono, foram submetidas ao ensaio de dureza Rockwell B. 

  

Figura 41. Amostras do arame: (a) secção e (b) embutidas para ensaios de 
microdureza (secção transversal e secção longitudinal) 

a b 
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Foram realizadas sete indentações com carga de 100 kgf. Os valores estão listados 

na Tabela 11. 

 
Tabela 5. Valores de dureza Rockwell B das curvas de 90º 

Componentes Curva Ф 3" Curva Ф 6" 

Nº de medidas Dureza Rockwell B (HRB) 

1 75 67 

2 73 67 

3 73 66 

4 75 68 

5 73 67 

6 73 67 

7 72 66 

Média 73 67 

Desvio Padrão 1,1 0,7 

Rockwell C efetuado com auxílio da tabela de conversão de dureza em anexo. 

 

Tabela 6. Valores de dureza HV do arame em aço inox convertidos para Rockwell C 

Dureza HRC do Arame 
após conversão desde HRV0,10 

Medidas Seção longitudinal 
Seção 

transversal 

1 42 39 

2 42 37 

3 41 38 

4 41 37 

5 42 37 

6 42 38 

7 41 39 

Média 41 39 

Desvio-Padrão 1 1 

 

 

3.3.4 Ensaios de microdureza vickers HV0,10  
 

 

Para os ensaios, foram utilizados como padrão:  

 Carga: 0,2 Kg 

 Tempo de aplicação de carga: 15s 

 Superfície: Plana 

 Números de medidas: 7 medidas 

 Unidade das medidas: Vickers (HV) 
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Tabela 7. Medidas da Microdureza dos fios do arame em aço galvanizado 

Medidas 
Fio 

Maior Médio Menor 

1ª 192 181 166 

2ª 200 186 170 

3ª 197 178 157 

4ª 176 198 164 

5ª 182 186 158 

6ª 204 189 158 

7ª 201 170 153 

Média 193 184 161 

Desvio Padrão 10,49 8,85 5,96 

Coeficiente de Variação % 5,43 4,85 3,70 

 

Tabela 8. Medidas da Microdureza dos fios (horizontal) 

Medidas 
Fio 

Maior Médio Menor 

1ª 159 185 145 

2ª 146 169 166 

3ª 153 183 153 

4ª 161 174 161 

5ª 179 166 157 

6ª 166 166 167 

7ª 154 173 169 

Média 160 174 160 

Desvio Padrão 10,64 7,73 8,65 

Coeficiente de Variação % 6,66 4,44 5,42 

 

 

3.3.5 Ensaios de tração nos arames 

 

 

Para a realização do ensaio de tração foram confeccionados vinte corpos-de-

prova com comprimento de 14 cm. Na figura 42, está indicada a secção do arame 

utilizado como corpo-de-prova e (b), seu posicionamento na máquina de ensaio. 

Na tabela 15 estão dispostos os valores médios de algumas grandezas 

obtidas através do ensaio de tração. 
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Figura 42. (a) Foto do corpo-de-prova para ensaio de tração e (b) 
corpo-de-prova do arame posicionado na máquina de ensaio 
mecânico  

 

Tabela 9. Valores médios obtidos através dos ensaios de tração 

Médias dos Ensaios Média Desvio Padrão 

Elástic (N/mm2) 173525 8,1 

Força de Ruptura (kN) 4,81 1,27 

Máx_Força (kN) 6,32 0,03 

Tensão de Ruptura (MPa) 1020,83 308,94 

Máx_Stress (N/mm2) 1534,97 6,44 

 

Nas Figuras 43, 44 e 45 se apresentam os gráficos representativos dos 

ensaios de tração realizados nos arames de aço galvanizados. Na Figura 46, realiza-

se um comparativo entre os mesmos. Para os gráficos das Figuras 47, 48 e 49 os 

ensaios de tração referente ao aço inoxidável (curva tensão X deformação) e na 

Figura 50, têm-se um comparativo entre os resultados obtidos. 

 

  

Figura 43. Curva de tensão x deformação 
do arame galvanizado de 1,9mm 

Figura 44. Curva de tensão x deformação 
do arame galvanizado de 2,7mm 

a 

 

Arame 
b 
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Figura 45. Curva de tensão x deformação 
do arame galvanizado de 3,5mm 

Figura 46. Comparativo das curva de 
tensão x deformação dos ensaios 
realizados 

 

Gráficos do ensaio de tensão deformação dos fios de aço inoxidável. 

  

Figura 47. Curva de tensão x deformação. Figura 48. Curva de tensão x deformação  

  

Figura 49. Curva de tensão x deformação. Figura 50. Comparativo das curvas de 
tensão x deformação  

 

c 

a 

b 
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Tabela 10. Valores médios obtidos de estricção e alongamento dos ensaios de tração para 
os arames em aço galvanizado 

Medidas Fio 1 Fio 2 Fio 3 

Diâmetro Inicial 2,29 2,29 2,29 

Diâmetro Final 1,49 1,42 1,44 

Área Inicial 4,12 4,12 4,12 

Área Final 1,74 1,58 1,63 

Estricção 57,66 61,55 60,46 

Comprimento Inicial 70,89  71,07 

Comprimento Final 71,06  71,31 

Alongamento 0,24  0,34 

 
 

3.3.6 Medição da Rugosidade dos Arames 

 

 

Abaixo seguem demonstradas as realizações dos ensaios de rugosidades 

realizados nos arames antes que os mesmos fossem utilizados na bancada de 

ensaio tribológico. A primeira fotografia demonstra o procedimento experimental 

realizado para obtenção dos resultados. O equipamento utilizado foi o rugosímetro 

do fabricante Taylor Hobson, modelo Surtonic 25, Figura 51. Na imagem seguinte 

temos os valores por meio de gráfico de perfil da superfície ensaiada, Figura 52. Por 

fim têm-se uma tabela com os resultados obtidos por meio do equipamento utilizado 

com alguns parâmetros como a rugosidade média ou Ra, Quadro 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Medição para identificação de alguns 
parâmetros de rugosidade. 
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Figura 52. Resultado dos ensaios de rugosidade da superfície dos arames.  

 

Medições de rugosidade do arame antes dos ensaios 

Parâmetros Valores Médios 

Ra 0,367 µm 

Rq 0,458 µm 

Quadro 7. Valores de rugosidade no arame antes dos ensaios 

 

Não foi possível realizar as medições de rugosidade no arame após os 

ensaios, decorrente da característica muito desgastada da superfície do material, 

impossibilitando que rugosímetro realiza-se as medições corretas. 

 

3.4. ENSAIOS TRIBOLÓGICOS DO ARAME/SECÇÃO TRANSVERSAL DO 

DUTO 

 

 

Foi elaborado um projeto a partir de um sistema com cinemática semelhante a 

de um cavalo mecânico, utilizado nas unidades de bombeio de petróleo, para servir 

como bancada de ensaio acelerado.  

A opção pelo ensaio de deslizamento alternado foi o de acelerá-lo e 

representar o modo mais severo de carregamento tribológico do sistema real de 

deslocamento de um Pig com auxílio de um arame por dentro de um duto. 

 Foram detectados pelo menos dois pontos cruciais no desenvolvimento do 

projeto: (1) na região do arame (na extremidade mais próxima do acoplamento ao 

Pig) e (2) em curva de 900 do duto, Figura 53. Esses dois pontos referem-se aos 

mais exigidos tribologicamente, dada a intensificação da pressão de contato de 

Hertz nesses locais. 
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ÁREA MAIS SOLICITADA DO 
ARAME

CURVA MAIS 
SOLICITADA 

 

Figura 53. Desenho esquemático de um duto. Detalhe de pontos de 
solicitação tribológica acentuada 

 

 

3.5. PREPARAÇÃO DOS CORPOS-DE-PROVA 

 

 

Nos ensaios acelerados em laboratório, se utiliza corpos de prova que são 

empregados comumente nas indústrias, principalmente no setor de exploração e 

transporte de fluídos. Um sistema de deslizamento alternado com base em sistema 

vai-e-vem “reciprocating” buscou representar a forma de desgaste por abrasão. 

Foram utilizados corpos de prova metálicos e poliméricos para reproduzirmos os 

contatos entre os corpos de prova. 

As curvas utilizadas foram de aço baixo carbono, nos diâmetros de (1, 2, 3 e 

6) polegadas. Para os fios de arame em aço, utilizamos dois tipos de aços. O 

primeiro um aço galvanizado e o segundo um aço inoxidável. Utilizou-se também de 

ensaios com o emprego de cabos de aço, onde utilizamos um cabo de aço sem 

nenhum tipo de revestimento e outro cabo de aço com revestido com presença de 

(PVC). Empregamos três tipos de ensaio, uma condição inicial a seco, outra 

condição com regime de lubrificação e a terceira com um regime de lubrificante 

contaminado com óxido de silício a uma taxa de 25% de contaminante.    

Realiza-se a limpeza dos materiais, utilizando água e sabão neutro. Após a 

etapa de limpeza, secamos as amostras ao ar livre. O processo de limpeza foi 

utilizado para a eliminação de poeiras, graxas, sais e outras impurezas que, por 

ventura, estivessem presentes nos corpos-de-prova.  

PIG

S 

DUTO 

ARAME

PIGS 
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Foram pesados os fios de arame em aço, como um comprimento de 1,27 

metros, referente à parte do arame que ficaria em contato com as curvas no decorrer 

dos ensaios. Essa medição se fez necessário para conhecermos aproximadamente 

quanto seria a carga proporcionada somente pelo peso dos fios de arame e que 

seria necessário ser tracionado ao se puxar um pig em um duto de 24 quilômetros 

por exemplo. Esse comprimento de duto é comum na região da unidade UN-RNCE.  

 

Tabela 11. Massa dos fios de arame em aço 

Antes dos Ensaios 

Diâmetro dos fios  1,9 mm (galv.) 2,7 mm (galv.) 3,5 mm (galv.) 2,7 mm (inox.) 

Peso em 1,27 m  43,0216 (g) 60,6294 (g) 89,8431 (g) 65,3484 (g) 

Peso em (kg)24000 m  813,0066 (k) 1145,7524 (k) 1697,8223 (k) 1234,9303 (k) 

 

Vale salientar que neste trabalho não se tem nenhuma preocupação e nem 

era foco de estudo a forma como se fará o tracionamento do pig e de todo peso 

decorrente dos fios de arme no interior do duto, uma vez que se tem outra pesquisa 

em desenvolvimento por outros pesquisadores, para construção de um sistema 

responsável de realizar essa função e assim patentear o equipamento. Foca-se 

neste trabalho somente a área de contato entre os fios de arame em aço e as curvas 

em aço baixo carbono, ocorrido na pisa de deslizamento com 1,27 metros de 

comprimento. Inicialmente estimou-se uma duração para 11 h e 24 min, 

caracterizando um circuito de dutos de aproximadamente 24 km, a partir de 

informação inicialmente discutida com o fornecedor dos materiais analisados neste 

trabalho. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados deste trabalho estão apresentados, mediante a seguinte 

sequência: 

 Construção da bancada; 

 Caracterização dos arames em aço; 

 Caracterização das curvas; 

 Resultados de temperatura no par tribológico; 

 Demonstração teórica da pressão de contato; 

 Análise comparativa dos desgastes dos materiais. 

 

 

4.1. Construção da bancada 

 

 

A bancada foi projetada e elaborada a partir de um cavalo mecânico utilizado 

nas unidades de bombeio, Figura 54. Com um motor trifásico de acionamento e um 

sistema de deslizamento alternativo, foi possível realizar os ensaios entre os pares 

tribológicos arame X curva de 90º.  

 

 

Figura 54. Bancada de ensaio adaptada de um cavalo mecânico. 
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Realizou-se o acoplamento de uma curva de 90º com diâmetros distintos (1, 

2, 3 e 6 polegadas) na bancada onde se desenvolveu um ensaio acelerado, em três 

diferentes condições de ensaios: O primeiro realizado sem presença de lubrificante 

(seco), o segundo com a presença de lubrificante (óleo SAE 40) e o terceiro com 

contaminante de óxido de silício, Figura 55.  

Utilizaram-se também arames de aço inox com diâmetro de 2,7mm e em aço 

galvanizado com diâmetros de 1,9mm, 2,7mm e 3,5mm, além de cabo de aço de 

4,0mm de diâmetro em duas situações: uma sem nenhuma proteção (contato metal-

metal) e a outra na qual o mesmo cabo de aço foi revestido com PVC. (2,2 mm e 

comprimento 4,25 m). Os arames e cabos de aço eram fixos por meio de olhais 

esticadores com regulagem nas duas extremidades da barra em balanço, os 

esticadores eram responsáveis de proporcionar e estiramento dos fios e cabos, 

ocasionando assim a tensão desejada. 

Essa tensão era verificada e visualizada com auxílio de uma célula de carga 

presa entre roldanas por onde os fios e cabos passavam desta forma mensurando a 

tensão aplicada nos mesmos.  A célula de carga tinha comunicação com um 

computador e um indicador, para torna-se possível a visualização  instantaneamente 

a tensão durante os ensaios.  

Inicialmente, a bancada é acionada por um motor trifásico transformando o 

movimento circular, com uma rotação de 28 rpm, em movimento alternado, com 

deslizamento de 1,27 m, envolvendo o arame e as curvas, Figura 55. 

 

 

Figura 55. Sistema de lubrificação e captação de temperatura próxima ao 
contato entre os materiais. 
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A princípio estimou-se uma duração para 11 h e 24 minutos, caracterizando 

um circuito de dutos de aproximadamente 24 quilômetros. Como foi dito logo acima, 

o giro do motor estava á 28 rpm logo, a cada 01 rpm, o sistema efetuava  02 golpes, 

no qual a cada golpe efetuou-se uma distância de  1,27 metros de deslizamento do 

arame pelo interior da curva. Desta forma, em cada 1 rpm obteve-se 2,54 metros de 

deslizamento. 28 rpm x 2,54 m = 71,12 metros por minuto. Possuindo 71,12 / 60 

segundos = 1,185 metros/segundo, 71,12 metros x 10 min = 711,20 metros/ensaio, 

Tabela 12. 

 

Tabela 12. Parâmetros dos ensaios realizados. 

PARÂMETROS DA BANCADA DE ENSAIOS VALORES 

GIRO DO MOTOR 28 rpm 

1 RPM EQUIVALE À 02 golpes 

01 GOLPE 1,27 m deslizamento 

1 RPM EQUIVALE À 2,54 m deslizamento 

28 rpm x 2,54 m (01min) 71,12 m/min 

TEMPO DE ENSAIO (10min) 711,20 m 

PREVISÃO DE DURAÇÃO DO ENSAIO (11h 24min) 24000 m 

 

 

4.2. Caracterização dos arames de aço 

 

 

Realizaram-se ensaios para análise metalográfica dos materiais envolvidos no 

trabalho, com imagens das seções transversais e longitudinais dos dutos. Em todas 

as imagens, foi empregado um aumento de 1000 vezes o valor real e uma escala de 

15 micrometros. Esses ensaios laboratoriais foram úteis para caracterizar com maior 

precisão quais materiais seriam escolhidos para os ensaios acelerados em 

laboratório. 
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Figura 56. Fotos da micrografia da seção transversal do arame em aço galvanizado de 

2,7mm. 

 

A imagem (Figura 56) mostra um aço baixo carbono com microestrutura 

predominantemente de ferrita (grãos claros) com uma pequena parte de perlita 

(grãos escuros). Pelas dimensões dos grãos, tudo indica que passou por um 

processo de normalização, para refinar, já que o aumento é de 1000X. No caso 

específico, por se tratar de um arame, esse provavelmente foi trefilado. 

 

 

Figura 57. Fotos da micrografia da seção transversal do arame em aço inoxidável. 

 

Os aços inox (Figura 57) são basicamente constituídos de uma liga de ferro 

com cromo. Possuem em sua composição química balanceada elementos de que 

possibilita aumentar a sua resistência à corrosão. Eles possuem boa soldagem, alta 

ductilidade, grande resistência à corrosão e são adequados a trabalhar até 925ºC. É 

bom para o trabalho a baixa temperatura e não são magnéticos. 

 Outros elementos como níquel, molibdênio e titânio, por exemplo, permite 

que os aços inox sejam dobrados, soldado, estampado e trabalhado de forma a 

poder ser utilizado nos mais variados produtos e em áreas como a indústria química, 

naval, alimentícia, civil, mecânica, petrolífera entre diversas outras. 
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4.3. Caracterização das curvas 

 

 

O material demonstrado (Figura 58) se trata de um aço baixo carbono com 

microestrutura predominantemente de ferrita (grãos claros) com uma pequena parte 

de perlita (grãos escuros). Pelas dimensões dos grãos, tudo indica que passou por 

um processo de normalização, para refinar, já que o aumento é de 1000X. 

 

 

Figura 58. Fotos da micrografia da seção transversal da curva de 90º de 6” (polegada). 

 

 

4.4. Resultados da temperatura no par tribológico 

 

 

As curvas de temperatura foram captadas em tempo real no transcorrer dos 

ensaios. Utiliza-se dois pontos de temperatura para realizarmos as medições, o 

ponto A, que captava a temperatura ambiente (Ta) e um ponto B localizado na 

superfície externa da curva de 90º (Tc) captando a temperatura do contato, Figura 

59. 
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Figura 59. Um termopar (A) captava a temperatura ambiente (ta) e o outro termopar 
(B), é fixado no duto, que captava a temperatura próxima ao contato (tc). 

 

A diferença entre esses dois pontos nos fornecia a variação de temperatura 

do ensaio. Outro ponto importante foi observar o comportamento da curva de 

temperatura no decorrer dos ensaios, e como ela era afetada com o passar do 

tempo. 

As Figuras de 60 a 67 são as representações das curvas de temperatura 

captadas no decorrer dos ensaios. Utilizam-se as curvas como uma forma de 

analisar o comportamento térmico dos materiais durante o contato. Nas Figuras 60 e 

61 referem-se à curva de temperatura nos ensaios com lubrificante contaminado e 

com utilização de fio de aço em arame galvanizado em contato com as curvas de 

90º. Neste tipo de contato obtivemos os maiores picos de temperatura. Alguns, 

inclusive, acima de 100 ºC. Observaram-se também os maiores danos nas 

integridades estrutural das curvas. Outro fato observado, é que quanto menor o 

diâmetro do fio, menor a área de contato entre as superfícies, maior a temperatura e 

maior a pressão de contato. Esses fatores que interferem diretamente no 

comportamento do desgaste entre os materiais.  

Termopar 

tc ta 
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Figura 60. Gráfico do contato entre os fios em aço galvanizado e a curva de 1 polegada – 
contato com lubrificante óleo (SAE 40) contaminado (óxido de silício). 
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Figura 61. Gráfico do contato entre os fios em aço galvanizado e a curva de 2 polegadas – 
contato com lubrificante óleo (SAE 40) contaminado (óxido de silício). 

 

As Figuras 62 e 63 referem-se à curva de temperatura nos ensaios a seco, ou 

seja, sem presença de lubrificante. Para este tipo de ensaio, os picos das 

temperaturas alcançaram uma faixa de 60ºC a 70ºC em seus valores máximos. Os 

danos provenientes deste contato também provocaram desgaste acentuado nos 

materiais. O maior diâmetro auxilia na propagação de escoamento da temperatura 

nos matérias, facilitando o resfriamento na região do contato e na região próxima ao 

contato.  
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Figura 62. Gráfico do contato entre os fios em aço galvanizado e a curva de 1 polegada – 
contato a seco. 
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Figura 63. Gráfico do contato entre os fios em aço galvanizado e a curva de 2 polegadas – 
contato a seco. 

 

As Figuras 64 e 65 referem-se às curvas de temperaturas nos ensaios 

lubrificados com óleo (SAE 40), como lubrificante do sistema. Entre os ensaios 

realizados, este último alcançou os menores valores de temperatura. Nele, os 

valores de temperatura tendem a permanecer constante após o intervalo de 2 a 3 

minutos de ensaio. Os valores máximos de temperatura alcançaram 40ºC. 
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Figura 64. Gráfico do contato entre os fios em aço galvanizado e a curva de 1 polegada – 
contato lubrificado com óleo (SAE 40). 
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Figura 65. Gráfico do contato entre os fios em aço galvanizado e a curva de 2 polegadas – 
contato lubrificado com óleo (SAE 40). 

 

A Figura 66 ilustra a curva de temperatura nos ensaios utilizando os cabos de 

aço em duas situações de contato. Para o caso inicial, consideramos um contato 

entre o cabo de aço sem nenhum revestimento e as curvas de uma e duas 

polegadas. Este contato foi empregado sem nenhuma presença ou aplicação de 

lubrificante. Nele, obteve-se o maior desgaste das curvas e as maiores temperaturas 

de contato. Outro dado significante foi que em nenhum dos ensaios realizados para 

esta condição proposta o tempo estimado de dez minutos foi alcançado.  
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Na segunda situação de contato, utilizou-se o mesmo tipo de cabo de aço, 

sendo ele revestido com uma película lubrificante de (PVC). Essa proteção assumiu 

o papel de lubrificante do sistema de deslizamento, ocasionando a queda da 

temperatura e promovendo o aumento do tempo de ensaio. Ainda assim, mesmo 

diante desse facilitador, os ensaios continuaram a apresentar grandes índices de 

desgaste e não suportaram o tempo previsto inicialmente para ao ensaio.  

O atrito de metal – polímero - é caracterizado pelos mecanismos de adesão e 

deformação resultantes da força de atrito que não é proporcional à carga, pois o 

aumento desta provoca a diminuição do atrito; mas é proporcional à velocidade 

(CRAWFORD, 1998; ROSATO, 2003).   
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Figura 66. Gráfico do contato entre os fios do cabo de aço e as curvas de 1‟ e 2” polegadas 
Cabo da aço com e sem revestimento. 

 

A Figura 67 ilustra a curva de temperatura no ensaio utilizando os fios de aço 

inoxidável. Para este caso utilizou-se apenas o contato a seco, não empregando 

nenhum lubrificante no decorrer do ensaio. Utilizaram-se as curvas de três e seis 

polegadas, para o ensaio com a curva de Três polegadas os fios se romperam antes 

dos cinco minutos de ensaio e para a curva de seis polegadas a duração do teste foi 

de aproximadamente sete minutos. Isso decorrente do alto índice de desgaste 

ocorrido nos materiais, sendo mais intensivo no arame, causando o seu rompimento.  
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Figura 67. Gráfico do contato entre os fios do arame em aço inox e as curvas de 3” e 6” 
polegadas. 

 

 

4.5. Demonstração teórica da área de contato através da pressão de contato 

 

 

Para obter uma visualização da forma de contato e da pressão de contato 

entre os corpos, faz-se necessário quantificar alguns parâmetros de vital 

importância, tais como: os raios de curvatura dos materiais e algumas propriedades 

como o módulo de elasticidade dos mesmos, como demonstrados nas Figuras 68 e 

69. Para realização de uma análise comparativa com o desgaste real nas 

superfícies, desenvolveu-se pelo (GET-UFRN), um programa por meio de uma 

planilha construída no Microsoft Excel, com objetivo de estima e demonstrar 

teoricamente a zona real da área de contato ocasionada pelo contato do par 

tribológico em estudo.  Esse programa de fácil utilização e manuseio foi utilizado e 

demonstrado no experimento. As tabelas contendo as variáveis envolvidas nos 

ensaios foram desenvolvidas por meio do mesmo programa construído no 

laboratório do grupo de estudos de tribologia e estão demonstradas nas Tabelas (13, 

14 e 15). 
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Figura 68. Demonstração da forma de 
contato e da força aplicada no estudo da 
pressão de contato e da área de contato 
entre os corpos. 

 

Figura 69. Demonstração da distribuição da 
pressão de contato teórica do contato elíptico 
nos eixos (x e y). 

 
Tabela 13. Contendo os dados para cálculo 
da área e da pressão de contato entre os 
arames de aço galvanizado e as curvas de 
uma polegada 

 

 

Nas Figuras de (70 a 78), têm-se a demonstração da área de contato teórica do 

sistema de deslizamento entre os materiais envolvidos nos ensaios. 
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Figura 70. Demonstração da área de contato teórica do 
contato entre os fios de arame em aço galvanizado e as 
curvas 90º de uma polegada.  

 

Na Figura 70, reproduziu-se a área de contato teórica do sistema de 

deslizamento entre os fio de arame em aço galvanizado e as respectivas curvas 

ensaiadas de 1 polegada. 

 

  

Figura 71. Demonstração da pressão de 
contato teórica do contato no eixo (y) entre 
os fios de arame em aço galvanizado e as 
curvas 90º de uma polegada. 

Figura 72. Demonstração da pressão de 
contato teórica do contato no eixo (x) entre os 
fios de arame em aço galvanizado e as curvas 
90º de uma polegada. 

 

Para o caso das Figuras 71 e 72, temos a demonstração da pressão teórica 

de contato nos planos (X) e (Y) decorrente do contato para o caso de ensaio entre 

fios de arame em aço galvanizado e as curvas de 90º. 

Os parâmetros que serviram de base para realizar o mesmo processo de 

visualização teórica da área de contato e das pressões de contato estão descritas na 

tabela 17. Assim, foi possível realizar um estudo analítico dos principais parâmetros 

que influenciaram e que serviram como sustentação para este trabalho. Nas Figuras 
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que se seguem, 73, 74, 75, 76, 77 e 78, estão expostas as demonstrações teóricas 

da área real de contato, no contato elíptico no específico deste trabalho. 

 
Tabela 14. Contendo os dados para 
cálculo da área e da pressão de contato 
entre os arames de aço galvanizado e as 
curvas de duas polegadas 

 

 

 

 

Figura 73. Demonstração da área de contato teórica do 
contato entre os fios de arame em aço galvanizado e as 
curvas 90º de duas polegadas. 

 

Na Figura 73, reproduziu-se a área de contato teórica do sistema de 

deslizamento entre os fios de arame em aço galvanizado e as respectivas curvas 

ensaiadas de 2 polegadas. 
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Figura 74. Demonstração da pressão de 
contato teórica do contato no eixo (y) entre 
os fios de arame em aço galvanizado e as 
curvas 90º de duas polegadas. 

Figura 75. Demonstração da pressão de 
contato teórica do contato no eixo (x) entre os 
fios de arame em aço galvanizado e as curvas 
90º de duas polegadas. 

 

Nas Figuras 74 e 75, por sua vez, tem-se a demonstração da pressão teórica 

de contato nos planos (X) e (Y), decorrente do contato para o caso de ensaio entre 

fios de arame em aço galvanizado e as curvas de 90º. 

 

Tabela 15. Contendo os dados para 
cálculo da área e da pressão de contato 
entre os arames de aço inoxidável e as 
curvas 90º (1, 2, 3 e 6) polegadas 

 
 

Na Figura 76, reproduziu-se a área de contato teórica do sistema de 

deslizamento entre os fios de arame em aço inoxidável e as respectivas curvas 

ensaiadas de 1, 2, 3 e 6 polegadas. 
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Figura 76. Demonstração da área de contato teórica 
do contato entre os fios de arame em aço inoxidável e 
as curvas 90º (1, 2, 3 e 6) polegadas. 

 

Para o caso das Figuras 77 e 78, temos a demonstração da pressão teórica 

de contato nos planos (X) e (Y) decorrente do contato para o caso de ensaio entre 

fios de arame em aço galvanizado e as curvas de 90º. 

 

  

Figura 77. Demonstração da pressão de 
contato teórica do contato no eixo (y) entre 
os fios de arame em aço inoxidável e as 
curvas 90º (1, 2, 3 e 6) polegadas. 

Figura 78. Demonstração da pressão de 
contato teórica do contato no eixo (x) entre os 
fios de arame em aço inoxidável e as curvas 
90º (1, 2, 3 e 6) polegadas. 

 

 

4.6. Análise de desgaste dos materiais 

 

 

De acordo com BOWDEN e TABOR (1954) apud KREVELEN, a forma 

extrema do cisalhamento de uma junção entre as superfícies que estão em contato 

íntimo é o sulcamento ou ploughing do material mais duro no macio. A coleta dos 
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debris não foi efetuada nos casos dos ensaios com lubrificação e com lubrificante 

contaminado, uma vez que os resíduos estavam acrescidos de lubrificantes, 

alterando assim a massa de partículas coletadas. O equipamento utilizado foi uma 

balança SHIMADZU, modelo AY220, com capacidade de entre (0,01g e 220,00g) 

com d = 0,0001g; e = 0,001g; tara 100%, Figura 79. 

 

 

Figura 79. Demonstração de partículas metálicas desprendidas durante os 
ensaios (bebris) proveniente do desgaste entre os pares tribológicos.  

 

 
Tabela 16. Contendo as massas de bebris coletados nos ensaios a seco. 

Material utilizado 
Diâmetro 

das curvas 

Peso de debris coletados (g) 
Média (g) 

1º Ensaio 2º Ensaio 3º Ensaio 

Aço galvanizado 
1,9 mm 

1" 1,39 1,37 1,37 1,38 

2" 1,29 1,31 1,27 1,29 

Aço galvanizado 
2,7 mm 

1" 1,25 1,27 1,26 1,26 

2" 1,23 1,21 1,18 1,21 

Aço galvanizado 
3,5 mm 

1" 1,17 1,19 1,21 1,19 

2" 1,2 1,11 1,14 1,15 

Aço inox 
2,7 mm 

3" 1,51 1,55 1,57 1,54 

6" 1,6 1,64 1,62 1,62 
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Tabela 17. Contendo as massas das curvas após os ensaios a seco, demonstrando a perda 
de massa. 

Depois dos Ensaios 
Peso das curvas (g) Perda  

massa (g) 1ª Ensaio 2ª Ensaio 3ª Ensaio Média 

D
iâ

m
e

tr
o

 d
a
s
 c

u
rv

a
s
 

1" 160,02 154,68 157,06 157,25 0,75 

2" 613,98 625,28 659,96 633,07 0,93 

1" 147,15 152,03 162,94 154,04 0,96 

2" 603,27 613,39 602,22 606,29 0,71 

1" 159,33 153,98 155,09 156,13 0,87 

2" 633,92 659,19 660,26 651,12 0,88 

3" 1925,09 2054,82 1982,65 1987,52 1,48 

6" 2844,89 2836,78 2846,56 2842,74 1,26 

 

 

Por ser um aço de dureza mais elevada, comparado com o aço galvanizado, 

o aço inoxidável desgasta mais as curvas durante os ensaios, provocando o 

desprendimento de debris em maior quantidade, justificando assim a diferença na 

quantidade coletada nos ensaios utilizando os materiais citados. 

 

 

4.6.1. Análise de desgaste nos arames em aço inox 
 

 

As fotografias das Figuras 80 e 81 demonstram a forma de ruptura dos fios de 

arame em aço após os ensaios de deslizamento. Essa ruptura é decorrente de um 

rompimento conhecido por “Beach Marks” ou rompimento de baixo ciclo. 

 

  

Figura 80. Foto das zonas de desgaste na 
secção longitudinal do arame de aço 
inoxidável. 

Figura 81. Foto das zonas do desgaste na 
secção transversal do arame de aço 
inoxidável. 
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4.6.2. Desgastes nas curvas de 90º no contato a seco 
 

 

As Figuras 82 e 83 demonstram áreas da parede das curvas, na região do 

contato após os ensaios de deslizamento. Essa mesma região também está 

demonstrada nas Figuras 84 e 85, através das imagens realizadas no ensaio de 

MEV, apresentando trincas na superfície. 

 

  

Figura 82. Foto do desgaste na parede da 
curva de 1” polegada proveniente do contato 
com os arames de aço galvanizado de 
1,9mm após 10 minutos de ensaio no contato 
a seco. 

Figura 83. Foto do desgaste na parede da 
curva de 2” polegadas proveniente do contato 
com os arames de aço galvanizado de 1,9mm 
após 10 minutos de ensaio no contato a seco. 

 

As fotografias das Figuras 84 e 85 demonstram a pista de deslizamento 

causada pelo movimento de deslizamento entre os materiais. Também visualiza-se o 

surgimento de micro trincas na parede das curvas tanto na região da superfície e na 

subsuperfície. 

 

 

  

Figura 84. Imagem da pista de desgaste na 
parede da curva de 1” polegada proveniente 
do contato com os arames de aço 
galvanizado de 1,9mm após 10 minutos de 
ensaio no contato a seco. 

Figura 85. Imagem da pista de desgaste na 
parede da curva de 2” polegadas proveniente 
do contato com os arames de aço galvanizado 
de 1,9mm após 10 minutos de ensaio no 
contato a seco. 
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4.6.3. Desgastes nas curvas de 90º no contato Lubrificado 
 

 

As Figuras 86 e 87 demonstram áreas da parede das curvas, na região do 

contato após os ensaios de deslizamento com a utilização de óleo lubrificante. Essa 

região escura foi do derretimento da tinta que o fabricante utiliza para pintar as 

curvas após o processo de fabricação. 

 

  

Figura 86. Foto do desgaste na parede da 
curva de 1” polegada proveniente do contato 
com arames de aço galvanizado de 1,9mm  
após 10 minutos de ensaio no contato 
lubrificado. 

Figura 87. Foto do desgaste na parede da 
curva de 2” polegadas proveniente do 
contato com arames de aço galvanizado de 
1,9mm  após 10 minutos de ensaio no 
contato lubrificado.. 

 

As fotografias das Figuras 88 e 89 demonstram a região mencionada nas 

Figuras 86 e 87 após serem preparadas e tratadas para realizar ensaios no MEV, 

apresentando o surgimento de micro-trincas na subsuperfície.  

 

  

Figura 88. Imagem do desgaste na parede da 
curva de 1” polegada, proveniente do contato 
com os arames de aço galvanizado de 1,9mm 
após 10 minutos de ensaio no contato 
lubrificado. 

Figura 89. Imagem do desgaste na parede 
da curva de 2” polegadas, proveniente do 
contato com os arames de aço galvanizado 
de 1,9mm  após 10 minutos de ensaio no 
contato lubrificado. 
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4.6.4. Desgastes nas curvas de 90º no contato contaminado 
 

 

As Figuras 90 e 91 demonstram áreas da parede das curvas, na região do 

contato após os ensaios de deslizamento com a utilização de óleo lubrificante 

contaminado com óxido de silício.  

 

  

Figura 90. Foto do desgaste na parede da 
curva de 1” polegada proveniente do contato 
com o arame de aço galvanizado de 1,9mm 
após 10 minutos de ensaio no contato 
contaminado. 

Figura 91. Foto do desgaste na parede da 
curva de 2” polegadas proveniente do 
contato com o arame de aço galvanizado 
de 1,9mm após 10 minutos de ensaio no 
contato contaminado. 

 

Têm-se uma forma mais agressiva de desgaste, facilmente visualizada nas 

Figuras 92 e 93. A região afetada apresentava trincas e pequenas crateras 

ocasionadas pelo processo de delaminação. 

 

  

Figura 92. Imagem do desgaste na parede da 
curva de 1 polegada proveniente do contato 
com os arames de aço galvanizado de 1,9mm 
após 10 minutos de ensaio no contato 
contaminado. 

Figura 93. Imagem do desgaste da curva 
de 2” polegadas proveniente do contato 
com os arames de aço galvanizado de 
1,9mm após 10 minutos de ensaio no 
contato contaminado. 
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4.6.5. Desgastes nas curvas de 90º no contato com arame de aço inox 
 

 

 O deslizamento pode provocar a ruptura periódica das junções formadas 

temporariamente (KREVELEN, 1997). Como demonstrado nas Figuras 94 e 95. 

  

Figura 94. Foto dos danos provocados nas 
superfícies dos dutos 3” polegadas, após 
ensaio de 4,5 minutos com o fio de arame de 
aço inoxidável no contato a seco . 

Figura 95. Foto dos danos provocados nas 
superfícies dos dutos 6” polegadas após 
ensaio de 7,1 minutos com o fio de arame 
de aço inoxidável no contato a seco. 

 

  

Figura 96. Mev dos danos provocados nas 
superfícies dos dutos 3” polegadas, após 
ensaio de 4,5 minutos com o fio de arame de 
aço inoxidável no contato a seco. 

Figura 97. Resultado da análise de EDS 
com a respectiva análise química, realizado 
na superfície da figura 96. 

 

 Nos ensaios realizados nas curvas de 3 (três) e 6 (seis) polegadas, também 

têm-se casos de  severos desgastes.  Ambas as curvas apresentaram visíveis 

desgastes tanto na superfície quanto na subsuperfície. Esses desgastes podem vir a 

colocar as curvas em situações de possíveis falhas, ocasionando problemas de 

contenção de fluídos, da mesma forma que pode provocar o rompimento dos fios de 

arame de aço. 
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Figura 98. Presença de partículas (debris) 
originadas do desgaste no duto de 3” 
polegadas após contato com fios de arame 
em aço inoxidável no contato a seco 

Figura 99. Imagem dos danos provocados 
na parede do duto de 3” polegadas após 
ensaio de 7,1 minutos com o fio de arame 
de aço inoxidável no contato a seco. 

 

 Coletam-se os debris que são uma das formas de fácil visualização do 

desgaste, ocorrido no contato entre as superfícies dos materiais envolvidos. Essas 

partículas são desprendidas dos dois materiais pelo processo de delaminação que 

ocorre quando os materiais são submetidos a esforços que superam o seu limite de 

escoamento.  

 Esse processo provoca o desprendimento de camadas de material em forma 

de lâminas. Tudo se inicia com a formação de micro trincas na subsuperfícies dos 

materiais, que se propaga até a superfície causando assim o desprendimento de 

uma camada de material.  

 Na Figura 100, têm-se o gráfico da rugosidade da parede das curvas antes 

dos ensaios. Após a realização dos ensaios e com a superfície desgastada e com 

muitas irregularidades, realizou-se novamente ensaio de rugosidade com fim de 

poder comparar os valores obtidos antes do ensaio.  

 

 

Figura 100. Resultado da medição de rugosidade da superfície das curvas 
realizadas antes dos ensaios, Ra de 1.73μm. 

  

Verifica-se, na Figura 101 o aumento da rugosidade média (Ra) do material, 

ocasionado pelo desgaste ocorrido durante os ensaios.  Com uma superfície muita 

DEBRIS 
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afetada, visivelmente com muitos picos e vales, temos um resultado bem mais 

elevado do que a inicial. Claro que não se pode concentrar apenas nesta 

informação, porém serve como mais uma fonte de informação. 

 

 

Figura 101. Resultado dos ensaios de rugosidade da superfície das curvas após 
os ensaios, Ra de 2,40 μm. 

 

 

4.6.6. Desgastes nas curvas de 90º no contato com cabo de aço sem 
revestimento 

 

 

 Na realização dos ensaios com cabos de aço com revestimento, ocorreu a 

maior forma de desgaste proveniente do contato no sistema de deslizamento 

alternado. Essa forma apresentou os danos mais severos e o menor tempo de 

duração para ruptura. Os danos chegaram a 4 milímetros de espessura e em alguns 

casos chegou a romper por completo toda a parede da curva.  

 

 

Figura 102. Foto do desgaste na parede da curva de 2” polegadas após 4 
minutos de ensaio proveniente do contato entre o cabo de aço sem revestimento 
no ensaio a seco. 
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4.6.7. Desgastes nas curvas de 90º no contato com cabo de aço com 
revestimento 

 

 

 Na realização dos ensaios com cabos de aço, ocorreu à segunda forma mais 

severa de desgaste proveniente do contato no sistema de deslizamento alternado. 

Essa forma apresentou os danos semelhantes aos ocorridos com os cabos de aço 

sem revestimento, diferenciando nos minutos iniciais de ensaio, pois o revestimento 

de (PVC) serviu como lubrificante para os pares tribológicos. Essa situação retardou 

o desgaste das curvas e diminuiu a temperatura de contato. Entretanto, os danos 

causados às curvas também são de extrema severidade, afetando drasticamente as 

condições de utilização destes materiais. (Figura 78) 

 

  

Figura 103. Foto do desgaste na parede da 
curva de 2” polegadas após 6 minutos de 
ensaio, proveniente do contato com o cabo de 
aço com revestimento no ensaio a seco.  

Figura 104. Foto comparativa entre os 
desgastes na parede das curvas de 2” 
polegadas após 10 minutos de ensaio, 
proveniente do contato entre os arames de 
aço galvanizado (1,9mm) no regime 
contaminado e lubrificado 
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5 CONCLUSÃO 

 

Nesse capítulo são apresentadas as conclusões, de acordo com os 

resultados obtidos, quanto ao uso da técnica alternativa proposta para tracionar Pigs 

pelo interior de dutos com auxilio de fios de arames em aço. Inicia-se com as 

conclusões relativas à análise da técnica. Realiza-se uma síntese das conclusões 

sobre o desempenho da técnica, essas recomendações podem ser admitidas 

inicialmente no estudo da utilização desta técnica.  

1) A bancada de ensaio de deslizamento em um modo de vai-e-vem 

(“reciprocating”) produzida em laboratório foi eficaz na realização dos 

ensaios e para demonstrar o desgaste ocorrido em ambos os materiais; 

2) O mecanismo de desgaste nas curvas ocorreu por delaminação, 

evidenciado pela análise de MEV. A força de atrito e seus 

desdobramentos, associados à concepção da solicitação alternada, foram 

responsáveis pelo desgaste observado; 

3) O mecanismo de desgaste dos fios ocorreu por ruptura de baixo ciclo. 

Alguns fios de arames e os cabos de aço não suportaram as condições 

pré-estabelecidas, rompendo-se antes do tempo previsto de ensaio; 

4) Entre os ensaios realizados, os ensaios a seco foram os mais severos e 

danosos aos materiais. O menos agressivo foi o ensaio utilizando apenas 

lubrificante. Da mesma forma que a presença de contaminante no 

lubrificante não foi significante para causar nenhuma modificação no 

mecanismo de desgaste ocorrido nos materiais. As perdas de massa dos 

dutos foram evidenciadas pela coleta de partículas (debris); 

5) Alguns fatores associados como: os materiais envolvidos, a pressão de 

contato, a velocidade de deslizamento, a tração nos fios de arame em aço, 

temperatura, impurezas (partículas sólidas) podem contribuir para acelerar 

o processo de desgaste e da integridade estrutural da tubulação. 

Tornando a situação preocupante, pois afeta diretamente e drasticamente 

a integridade estrutural dos dutos; 

6) Para as condições de ensaio acelerado, realizadas neste trabalho, a 

técnica foi capaz de determinar os principais mecanismos de desgaste e o 

e o surgimento de desgaste nos materiais decorrente do emprego desta 

técnica.
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6 SUGESTÕES 

 

 

1. Sugere-se como possibilidade de estudo a variação da velocidade dos golpes 

de deslizamento entre os materiais, para avaliar a influência da velocidade no 

processo de formação de danos e no seu comportamento quanto ao processo 

de desgaste por delaminação; 

 

2. Aperfeiçoar o método de fixação do arame, permitindo um melhor ajuste do 

mesmo, quando ocorrer deformação, mantendo um melhor controle da forma 

de tracionamento dos fios de arame e dos cabos de aço durante todo o 

ensaio; 

 

3. Investigar o consumo energético do motor para acionamento do mecanismo 

de deslizamento, uma vez que os esforços submetidos são de elevada 

magnitude; 

 
4. Investigar a utilização de novos materiais que tenham características alto 

lubrificantes e que possam ser utilizados tanto nas curvas quanto nos fios e 

cabos de aço e como estes afetará o comportamento da pressão de contato 

de Hertz; 

 

5. Realizar a modelagem matemática do sistema, identificando os principais 

pontos de esforço juntamente com uma ferramenta estatística para comparar 

com uma possível situação real; 

 
6. Estudar novas formas de carregamento e tracionamento dos Pigs pelo interior 

dos dutos, utilizando-se de softwares para captação de imagens, temperatura 

e ruídos para uma melhor visualização e acompanhamento do 

comportamento dos mecanismos de desgastes e como comporta-se os 

materiais envolvidos; 

 
7. Um monitoramento da variação da carga de tracionamento dos fios de arame 

em aço no decorrer do ensaio ao se utilizar de equipamentos ou métodos que 

não permitisse haver o contato entre os fios e a superfície dos dutos. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

Tabela de conversão das escalas de dureza  
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